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RESUMO 

 

Este trabalho dedica-se a estudar os impactos da crescente procura das áreas 

protegidas através do turismo, principalmente sobre o ponto de vista dos seus 

processos de gestão. Para tanto, apresenta como são concebidas e geridas as 

unidades de conservação (UCs) no Brasil e destaca os diferentes modos de uso 

público e seus respectivos processos de gestão. Aliando-se a referenciais que 

demonstram os grandes potenciais turísticos que uma unidade de conservação pode 

conter, externam-se ao mesmo tempo, os perigos desse potencial. 

Metodologicamente, utilizou-se o método hipotético dedutivo e desenvolveu-se 

pesquisa de caráter exploratório, tendo como objeto empírico o Parque Estadual da 

Serra da Tiririca (PESET). Para a fundamentação teórica foi realizado um estudo de 

observação, através da pesquisa descritiva e bibliográfica. Considerou-se pertinente 

acrescentar em cada análise e proposta deste trabalho, os principais elementos que 

compõe os objetivos de proteção e existências das UCs: comunidade local, 

ecossistema e visitação sustentável. A partir da análise dos modelos de gestão 

adotados por algumas UCs brasileiras, da observação direta do autor e de estudos e 

entrevistas no Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), procurou-se 

apresentar propostas para a gestão do uso público do seu território, no intuito de 

colaborar no seu processo de gestão e ordenamento.  

Palavras Chave: Turismo. Unidade de Conservação. Alternativas de Gestão. 

PESET, RJ. 

  



 
 

ABSTRACT  

 

 

This work is dedicated to studying the impacts of increased demand protected 

through tourism, especially on the point of view of their management processes 

areas. It presents as they are designed and managed protected areas (PAs) in Brazil 

and highlights the different modes of public use and their management processes in 

them. Allying the benchmarks that demonstrate the great tourist potential that a 

conservation unit may contain, externalize at the same time, the dangers of this 

potential. Methodologically, we used the hypothetical deductive method and 

developed exploratory research, as an empirical object the Serra da Tiririca State 

Park (PESET). For theoretical reasons an observational study was conducted 

through descriptive and bibliographic research. It was considered appropriate to add 

in each analysis and proposal of this work, the main elements that make up the goals 

of protection and stocks of PAs: local community, ecosystem and sustainable 

visitation. From the analysis of management models adopted by some Brazilian PAs, 

direct observation of the author and studies and interviews in the Serra da Tiririca 

State Park (PESET), we tried to submit proposals for the management of public use 

of its territory, in order to collaborate on the process of planning and management. 

Key Words: Tourism. Conservation Unit. Alternatives Management. PESET, RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) está situado entre os 

municípios de Niterói e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, sendo o único Parque 

Estadual do Rio de Janeiro que teve sua criação motivada por vontade popular. Com 

uma extensão total de 3.520 hectares, o Parque tem por objetivo proteger áreas de 

Mata Atlântica, costões rochosos, restinga, mangue e banhados, o que o torna um 

refúgio para a fauna e uma área de crescente interesse para a educação ambiental 

e para o lazer e a visitação.  

O PESET possui rara beleza, com paisagens naturais incríveis e diversos 

atrativos para seus visitantes. Por estar localizado dentro da região metropolitana do 

estado do Rio de Janeiro, recebe um número elevado de visitantes todos os anos e, 

além disso, recebe fortes pressões da expansão urbana, com o setor imobiliário 

querendo expandir seus negócios para dentro das áreas protegidas pela Unidade. 

Em 2009, a partir de uma demanda do então gestor do PESET, foi criado o 

Grupo de Trabalho de turismo em Áreas Protegidas (GTTAP-UFF), que desde então, 

vem desenvolvendo diversas atividades de pesquisa e extensão orientadas ao 

Parque. O Grupo realizou a Pesquisa do Perfil do Visitante, trabalhos relevantes com 

outros grupos de pesquisa dentro do Parque e ainda é membro efetivo do Conselho 

Consultivo e da Câmara Técnica de Turismo do PESET, nomeados pelo governador 

do estado do Rio de Janeiro em 2010 (FRATUCCI, 2011).  

Com a experiência pessoal obtida em alguns trabalhos realizados como 

estágio, voluntário em pesquisas e bolsista de extensão universitária vinculada ao 

GTTAP-UFF, observou-se que o PESET apresenta carências e lacunas no que se 

refere às questões de recursos humanos, financeiros e algumas infraestruturas de 

apoio ao uso publico. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho apresenta alternativas para a 

gestão do PESET desenvolver maneiras para ampliar seus recursos internos atuais 

e melhorar suas infraestruturas de apoio ao uso público. Dessa maneira, tais 

alternativas podem contribuir na contratação de pessoal ou na implementação de um 

sistema de vigilância apurado, ajudando na fiscalização e monitoramento, 

dificultando a ação predatória e outros atos ilegais. 
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Se os recursos arrecadados com a gestão do uso público do Parque forem 

investidos em pesquisa científica, podem contribuir para ampliar os conhecimentos 

sobre a relação da fauna e flora com o ambiente local. E, se aplicados em 

programas de educação ambiental, poderão contribuir para a conscientização dos 

visitantes, diminuindo os impactos ambientais causados pela visitação (PLATAIS, 

2009). 

É também importante para o PESET a preocupação com a realização da 

Copa do Mundo e das Olimpíadas, tendo em vista que a sua proximidade com a 

cidade do Rio de Janeiro poderá aumentar em muito o efetivo de turistas e visitantes 

na Unidade. Dessa maneira, o desenvolvimento das atividades de uso público e os 

equipamentos que os sustentam serão cada vez mais requeridos. Por isso, a 

Unidade já está sendo alvo de alguns projetos de desenvolvimento, realizados pelo 

governo estadual. 

A viabilidade deste trabalho deve-se á parceria do GTTAP com o Parque. 

Além disso, este projeto propõe a aplicação de parcerias entre as iniciativas publico 

e privadas, apontando os benefícios que os administradores do PESET poderão 

perceber através das mesmas. 

Ao estudar a problemática das possibilidades das parcerias público privadas 

acontecerem, de uma forma em que as premissas que formam os objetivos de uma 

UC não se percam, esse trabalho foca suas idéias pensando nas comunidades do 

entorno do PESET, na preservação de seu ecossistema e no bem estar de seus 

visitantes. 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar as características do PESET, 

principalmente as relacionadas ao modelo de gestão atual, e propor alternativas que 

consigam colaborar para o incremento de seus recursos atuais e com a sua gestão 

em geral. 

Para subsidiar o objetivo geral, foi preciso inventariar as diversas atividades 

de lazer e recreação possíveis de serem praticadas no Parque. Além disso, foi 

preciso também, identificar os equipamentos e infraestrutura de serviços necessários 

que podem ser instalados para o atendimento das necessidades dos visitantes. 

A partir da identificação das atividades possíveis de serem implementadas e 

daquelas já praticadas no território do PESET, realizou-se a análise de quais delas 

poderiam tornar-se fontes geradoras de recursos financeiros a partir da cobrança de 

taxas para o uso dos equipamentos e serviços, a serem oferecidos. 
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Para contextualizar essas questões, realizou-se o levantamento de 

informações e a análise da gestão em UCs do Brasil que apresentam algum modelo 

de gestão compartilhado ou em forma de concessão. Após uma análise exploratória, 

optou-se pelo estudo dos modelos de gestão do Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb) 

em Minas Gerais e do Parque Nacional de Itaipu (PNI), localizado no estado do 

Paraná. Ambas UCs são consideradas exemplos de modelo de gestão dentro e fora 

do país, conseguindo fazer de seus potenciais turísticos e boas infraestruturas, uma 

fonte de renda importante para seus órgãos administradores. 

A partir dos resultados da Pesquisa do Perfil do Visitante, realizada pelo 

GTTAP-UFF durante quatro anos seguidos (2009-2012), sabe-se que a maior parte 

dos visitantes do PESET possui escolaridade e nível de renda elevada se 

comparados à média brasileira. Sendo assim, entende-se que a cobrança de alguns 

serviços e produtos serão bem recebidos, desde que o Parque forneça maior 

qualidade, segurança e comodidade para seus visitantes.  

O PESET oferece condições para as práticas de atividades de lazer e 

recreação de diversos tipos, desde caminhadas à escaladas, passando por surf, 

arvorismo e outras relacionadas com a suas características ambientais. Entretanto, 

estas atividades para serem implantadas, exigem que o Parque ofereça uma série 

de equipamentos e serviços específicos para os seus visitantes, o que implica em 

investimentos financeiros e de recursos humanos. 

Baseando-se nas unidades de conservação estudadas, na experiência e 

convivência dentro do PESET e no estudo teórico de outros autores, foram 

propostas algumas ações de gestão para a administração dos recursos arrecadados 

com as atividades e as taxas de serviços identificadas. 

Portanto, partimos do entendimento de ser possível propor modelos de 

atividades de recreação sustentáveis para o Parque a partir da cobrança de taxas 

para a prática de algumas atividades e/ou para o uso de determinados 

equipamentos e serviços. Entretanto, devemos destacar que para isso, será 

necessária a construção e implementação dos equipamentos para aquelas praticas 

e atividades, o que poderá ser viabilizado pelas parcerias entre empresas privadas 

com o PESET e seu órgão administrador. 

Para a realização deste trabalho de análise e estudo do PESET e de outras 

unidades de conservação, optou-se pela utilização da metodologia da pesquisa 

descritiva, explicada por Cervo (1983) como:  
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As pesquisas descritivas caracterizam-se frequentemente como 
estudos que procuram determinar status, opiniões ou projeções 
futuras nas respostas obtidas. A sua valorização está baseada na 
premissa que os problemas podem ser resolvidos e as práticas 
podem ser melhoradas através de descrição e análise de 
observações objetivas e diretas (CERVO, 1983 p. 47-48). 
 
 

Pela necessidade de um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa, 

Gil (1991) explica que é preciso familiarizar-se com o fenômeno que está sendo 

investigado, para que a pesquisa seja concebida com maior compreensão e 

precisão, inclusive para explorar novos modelos de atividades e novas alternativas 

para a gestão atual, a pesquisa exploratória também foi utilizada. 

Ainda com relação á metodologia utilizada, o método hipotético dedutivo foi 

incorporado, pois, a partir das hipóteses para a aplicação das atividades de lazer e 

possível arrecadação de recursos através das mesmas, foram propostos modelos de 

gestão para administração dos recursos arrecadados. 

As técnicas de pesquisas incluíram, também, a pesquisa bibliográfica, por 

abranger a leitura, análise de livros, documentos e do plano de manejo do Parque. 

Todo material recolhido foi submetido a um plano de leitura, fazendo-se uma leitura 

atenta e sistemática que se fez acompanhar de anotações e fichamentos para 

fundamentação teórica do estudo. 

Além disso, a observação sistemática não estruturada foi utilizada, facilitada 

pelo convívio frequente do autor com o PESET nos últimos três anos.  Para a 

aplicação de algumas premissas da administração da produção, para comparar as 

características de modelo de gestão com outras já existentes, as entrevistas 

semiestruturadas e a pesquisa documental foram também empregadas. Foram 

realizadas, entrevistas semiestruturadas com o chefe do PEIb (por e-mail) e com a 

sub chefe e a coordenadora de uso publico do PESET, objetivando esclarecer 

questões importantes para a análise da gestão desses Parques. 

Este trabalho está estruturado e dividido em seis capítulos, para melhor 

entendimento do leitor. O referencial teórico se inicia no capítulo 2, no qual se faz a 

revisão de autores com produções voltados ao turismo inserido em áreas verdes e o 

uso público em UCs. Desse modo, o capítulo 2, reflete sobre as tendências atuais de 

aumento da procura pelas áreas verdes, passa a fundamentação teórica das UCs e 

reforça os aspectos positivos e negativos que a visitação e o lazer inseridos nas 

áreas protegidas podem causar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livros
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Documentos_mimeografados&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anota%C3%A7%C3%B5es&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichamentos&action=edit&redlink=1
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O Capítulo 3 remonta as estruturas comuns de gestão das UCs no Brasil, 

como elas são aplicadas, estruturadas e desenvolvidas. Explicando como são feitos 

os planos de manejo, como são geridos os conselhos, parcerias entre instituições 

publicas e privadas, cita exemplos no Brasil e no mundo de UCs, onde ocorreram 

uma gestão que conseguisse captar recursos a partir do seu uso público.  

Em seguida no capítulo 4, apresenta-se detalhadamente, as características 

do PESET, desde seu histórico de criação até as características de fauna e flora. 

Analisa-se também, os tipos de recreação possíveis de serem praticados atualmente 

na Unidade e o seu modelo de gestão atual, com sua equipe gestora, conselho 

consultivo, câmaras técnicas e a gestão financeira.  

O quinto capítulo deste trabalho propõe alternativas para o uso público do 

PESET, observando as características únicas do Parque, seus pontos fortes e fracos 

e sua capacidade de gerenciamento, sem deixar de lado a comunidade do entorno, 

seu ecossistema e a capacidade de visitação existente. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais do autor, que refletem 

sobre o modelo de gestão do uso público no PESET atualmente, tendo em conta os 

mega eventos esportivos que estão próximos e, também sobre as contribuições que 

as parcerias publico privadas, inseridas como mecanismos de melhoria do uso 

público e arrecadação de recursos, poderão trazer.  
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2  TURISMO E ÁREAS NATURAIS 
 

 
Atualmente, grande parte da população mundial tem acessos aos recursos 

para realização de viagens, internacionais ou nacionais. O que antes era bastante 

restrito às pessoas com maior disponibilidade de tempo e dinheiro, hoje atinge a 

uma parcela maior da população mundial. Com isso, o turismo passou a ser 

altamente massificado, ou seja, se transformou em uma modalidade de necessidade 

de fácil acesso, sem preocupações com maiores consequências.  

Essa intensificação ocorreu, principalmente, graças aos avanços tecnológicos 

da comunicação e dos transportes ocorridos a partir da década de 1950. A 

necessidade de fuga do cotidiano fez com que o turismo ganhasse maior 

importância e as pessoas passaram a buscar por um lazer inovador que as façam 

esquecer-se da realidade cansativa e cotidiana. O turismo massivo e muitas vezes 

alienado, provém da ordem social pós Segunda Guerra, quando o poder de 

consumo virou sinônimo de felicidade e contentamento (IGNARRA, 2003). 

Entretanto, apesar do turismo de grandes massas ser bem visto pelas 

iniciativas públicas e privadas, tendo em vista que em curto prazo é capaz de 

oferecer valorosos lucros, no longo prazo sua prática pode provocar inúmeros 

prejuízos de ordem social, ambiental e econômica (KOROSSY, 2008). Com o tempo, 

o turismo tornou-se organizado pelos envolvidos no setor turístico com fins 

unicamente comerciais, sem o reconhecimento de limites, apresentando 

comportamento insensível dos turistas para com os destinos e as populações 

receptoras. 

Os agentes desse tipo de turismo determinam previamente todos os trajetos 

de seus consumidores, reservando os hotéis, comprando entrada de atrações, 

indicando todos os locais que serão visitados, transportando-os em veículos 

fretados, entre outros. Desse modo, a interação entre turista, cultura e território 

acontece de modo precário e, às vezes, danoso para todos os envolvidos.  

Em uma visão conservadora, Xavier (2006) destaca que o turismo de massa 

trata-se de uma ilusão que destrói os lugares que são visitados, porque o espaço 

sócio geográfico é limitado e, na maioria das vezes, não comporta a capacidade de 

visitantes. Ou seja, visa o uso intenso da localidade sem se preocupar com o 

sustentável, fazendo com que haja a saturação dos bens naturais, sociais e 

culturais. 
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Pode-se citar como um exemplo de destino turístico pouco planejado e 

utilizado intensivamente, a ilha espanhola de Maiorca. Graças à sua rara beleza, 

atrativos únicos e a falta de planejamento, a ilha foi invadida por turistas, 

principalmente ingleses e alemães que lotam as praias na temporada de verão todos 

os anos. Em consequência disso, a ilha sofre com escassez de água, 

superpopulação em períodos de férias e a construção desenfreada de prédios em 

suas encostas. Esse problema acontece em diversas regiões turísticas, onde os 

interesses econômicos superam os limites suportados do espaço (BARRETO, 2003).  

Diante desse contexto e cenário, o estudo do turismo faz-se necessário, 

principalmente quando está inserido em locais pouco planejados ou com muita 

sensibilidade ao grande fluxo de pessoas, como no caso das áreas naturais. 

 

2.1 A BUSCA PELAS ÁREAS NATURAIS  

 

Atualmente a sociedade tem se motivado cada vez mais para ampliar suas 

experiências de atividades e momentos de lazer em contato com a natureza. O 

processo acelerado de urbanização ocorrido nos últimos séculos causou um 

cansaço das constantes paisagens urbanas e vem gerando uma busca constante de 

reaproximação das áreas naturais. 

Da mesma maneira, Almeida afirma que 

 
 
A sociedade contemporânea, com o turismo, revaloriza uma natureza 
que já foi dessacralizada, objetivada e manipulada exaustivamente. 
Em uma época em que as mudanças para uma economia, do 
consumo e do lazer se fortalecem, o turismo ecológico, o turismo 
verde ou ecoturismo ou turismo natural tornam-se os segmentos 
mais promissores de uma das atividades mais dinâmicas da 
economia mundial (2003, p. 2). 
 
 

Ao se falar do desenvolvimento turístico em determinada localidade, é comum 

observar os benefícios econômicos que o acompanham, promovendo emprego, 

renda e dinamismo econômico. Entretanto, para que o turismo traga tais 

contribuições é necessário verificar se os resultados desse processo estão 

coerentes e articulados com os objetivos de conservação cultural e natural, 

contemplando a participação efetiva da comunidade local e o oferecimento de algum 
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tipo de legado para a sociedade. Somente a partir dessas análises pode-se pensar o 

turismo sustentável (MARTINS, 2013). 

Nesse sentido, o turismo ecológico ou ecoturismo1 surge como uma 

alternativa para contrapor os princípios do turismo massivo, e procura cada vez 

mais, defender a difusão de roteiros personalizados, preocupados com o mínimo 

impacto e com grande interesse paisagístico e ecológico. Como comprovam os 

dados da Tabela 1, o consumo da natureza pelo turismo vem crescendo mais a cada 

dia. A procura por um refúgio dos grandes conglomerados urbanos, do estressante 

dia a dia e das paisagens artificiais, tornou as áreas naturais uma constante opção 

de lazer. Contudo, o grande fluxo de pessoas em determinadas áreas sensíveis 

podem ser bastante impactante e negativo. 

 

Tabela 1: Números anuais de visitantes em parques nacionais no Brasil. 

ANO 2006 2007 2008 2009 

Nº Visitante 1.799.312 2.964.120 3.356.761 3.847.287 

Fonte: ICMBIO, 2013 

 

O planejamento dos equipamentos, dos espaços e das atividades turísticas 

desenvolvidas nessas áreas naturais, torna-se fundamental para evitar o seu 

desmatamento e deterioração e para manter o atrativo preservado para as gerações 

futuras. A finalidade do planejamento do uso público de áreas naturais preservadas 

é ordenar as ações do homem, que são inevitáveis, para direcionar a construção de 

equipamentos e atividades que reduzem os riscos de destruição da natureza 

ocasionada pelo fluxo de visitantes (RUSCHMANN, 1997). 

O ecoturismo, se comparada às demais modalidades do turismo, é a que 

possui maior responsabilidade no processo de consumo e uso do espaço turístico. 

Entretanto, muitas vezes, uma preparação prévia do uso público não é feita, e o 

turismo utiliza-se do espaço irracionalmente, impondo modificações para atender as 

demandas comerciais (RUSCHMANN, 1997). 

Sendo assim, o planejamento revela-se extremamente importante e ao 

mesmo tempo complexo, pois quando o turismo está inserido em áreas naturais, é 

preciso pensar em alternativas multilaterais, que atendam as necessidades do 

                                                           
1
 Ecoturismo envolve um sério compromisso com a natureza como responsabilidade social. Já o 

turismo ecológico é considerado o segmento no qual, turistas e promotores de viagens procuram o 
contato direto com os ambientes naturais, entretanto sem a preocupação com o  equilíbrio ecológico. 
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turismo e ao mesmo tempo, não prejudiquem a conservação do espaço natural 

(PORTILHO, 2003). 

Como o presente trabalho foca sua atenção em uma área natural específica, 

os próximos subcapítulos explicam as unidades de conservação em geral, como são 

conceituadas, administradas e distribuídas no contexto atual. 

 

2.2 ENTENDENDO AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Após mais de um século de revolução industrial e a predominância de 

grandes cidades em torno do planeta, o homem contemporâneo começa a se 

perguntar quais são as consequências de tal predominância. Por meio de lutas 

ambientalistas ou órgãos públicos e privados, a iniciativa de resguardar a 

biodiversidade para as gerações futuras está aparecendo de forma crescente 

(PORTILHO, 2003). 

Para a garantia da conservação da natureza, uma das ferramentas mais 

utilizadas tem sido a instituição de espaços legalmente protegidos, que estão sendo 

difundidos cada vez mais dentro do território brasileiro, objetivando a preservação de 

trechos considerados importantes para a humanidade. 

Tais espaços selecionados são delimitados territorialmente e tem o uso da 

terra e a sua ocupação, regulados e limitados. Hoje, esses espaços não possuem 

mais a finalidade de serem vedadas ao desenvolvimento, mas sim á manutenção 

das espécies, evitar processos erosivos, promover o uso público sustentável, 

melhorar o ciclo das águas, desenvolver também a educação ambiental e pesquisas 

científicas de modo geral (CRAVEIRO, 2008). 

Além disso, as áreas protegidas possuem uma contribuição vital para a 

conservação dos recursos naturais e culturais que ainda existem no planeta. Suas 

funções constituem-se desde a preservação das áreas naturais inseridas dentro dos 

limites estabelecidos, até a manutenção ecológica e cultural das áreas que o 

circundam (SNUC) 

O primeiro parque nacional criado no Brasil foi o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, 

mediante ao Decreto nº 1.713, de 14 de Julho de 1937. Durante o governo de 

Getulio Vargas foram promulgadas diversas leis de âmbito ambiental e foram 

também, criados diversos órgãos responsáveis pelo meio ambientes. Entretanto, 

mesmo que o primeiro parque brasileiro tenha sido promulgado apenas em 1937, 
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não se pode dizer que a história das unidades de conservação tenha começado 

propriamente com ele: em 1808, D. João VI já havia criado o Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro, proporcionando diversas pesquisas inovadoras sobre meio ambiente e 

ainda, possibilitando um ambiente agradável e de lazer para a população carioca 

(SILVA, 1999). 

O engenheiro André Rebouças também já havia proposto, em 1876, a criação 

de dois parques: um na ilha do Bananal (GO) e outro em Sete Quedas (PR). Além 

disso, o Parque Nacional do Iguaçu teve sua criação proposta por Santos Dumont 

em 1916, porém só veio a ser efetivamente instituído em 1939. A Floresta da Tijuca, 

uma das maiores áreas verdes urbanas do Brasil, contou em 1861 com a 

oficialização de sua recomposição visando o restabelecimento de seus mananciais 

que abasteciam a antiga capital brasileira. A partir disso, diversas áreas protegidas 

foram estabelecidas pelo Brasil (SILVA, 1999). 

A implantação das áreas protegidas sempre é acompanhada por muitos 

desafios, principalmente no contexto de como essas áreas foram estabelecidas, 

como: os conflitos sociais e culturais causados, a desapropriação das comunidades 

locais e tradicionais e a restrição do uso de diversos recursos (CRAVEIRO, 2008). 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 225, estabelece que 

o Poder Público deve definir em todas as unidades da federação, espaços territoriais 

e seus componentes a serem especialmente protegidos, podendo ser modificado 

somente através de lei. Assim, as áreas protegidas podem estar localizadas em 

áreas públicas ou privadas e, por terem atributos ambientais, recebem tratamento 

diferenciado, pois uma vez declaradas áreas protegidas são sujeitas ao regime 

jurídico de interesse público (DUARTE, 2001). 

A legislação consolidada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

(SNUC) foi promulgada para consolidar muitas leis sobre categorias de manejo, 

assim como definir normas para o estabelecimento e gestão das áreas protegidas, 

federais, estaduais ou municipais em todo território nacional (MMA, 2013). O SNUC 

define as unidades de conservação como um espaço territorial e seus recursos 

naturais legalmente instituídos pelo poder publico, com objetivos de conservação 

aos limites definidos. Tais atribuições são geridas por um regime especial de 

administração com garantias adequadas de proteção.  

As unidades de conservação no Brasil são divididas pelo SNUC em grupos, 

definidas como categorias de manejo. Cada categoria apresenta prioritariamente 
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objetivos próprios, que poderão ter maior ou menor significado para a preservação 

dos ecossistemas naturais. Desse modo, as unidades de conservação são divididas, 

em dois grupos: unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral, na 

qual se inclui o objeto de estudo deste trabalho.  

Segundo aquelas normas, o objetivo principal das unidades de proteção 

integral é o de preservar a natureza, sendo permitido o uso indireto dos recursos 

naturais para fins de atividades educacionais, científicas e recreativas. Nesse grupo 

estão incluídas as seguintes categorias: Estação Ecológica (ESEC), Reserva 

Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Monumento Natural e Refúgio da 

Vida Silvestre (BENSUSAN, 2006). 

Por meio do SNUC, foi instituído um conjunto de normas que regra os usos 

das áreas naturais protegidas, estabelecendo os objetivos de conservação, manejo 

e peculiaridades de cada tipo de unidade, normas de zoneamento, conceituação das 

diferentes categorias de manejo, buscando aperfeiçoar as intervenções no meio 

natural (MMA, 2013). 

O SNUC é constituído pelo conjunto de unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais, e tem os seguintes objetivos (art 4º):  

 
 
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;  
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 
nacional;  
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais;  
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento;  
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 
cênica;  
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;  
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

 IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 
estudos e monitoramento ambiental;  
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, 
a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;  
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 

cultura e promovendo-as social e economicamente (MMA, 2013). 
 
 

Os Parques Nacionais, assim como outras unidades de conservação federais, 

são geridos pela autarquia federal Instituto Chico Mendes de Conservação da 



21 
 

Biodiversidade (ICMBIO), criado em 2007, em substituição ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA). No Brasil há parques nacionais, estaduais e parques 

municipais, criados dentro da mesma legislação. Todos os parques integram o 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). 

Como este trabalho discute alternativas para a gestão de um Parque 

Estadual, nele são apresentadas apenas as características da categoria dos 

PARNAs, na qual os parques estaduais estão inseridos.  

A categoria de Parque Nacional, previsto no artigo 11 do SNUC, tem como 

objetivo básico de: preservar os ecossistemas naturais de grande importância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, 

desenvolvimento de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico (SNUC). 

Em relação ao grau de proteção de cada unidade de conservação, o mesmo 

varia de acordo com o tipo de proteção legal específico a área de classificação 

jurídica que tenha sido estabelecida para cada uma.  

Para a criação das unidades de conservação são necessários estudos 

técnicos e a consulta publica, visando sempre a localização, a dimensão e os limites 

adequados para a unidade. Tais procedimentos deverão estar de acordo com os 

interesses públicos de motivação. Dessa maneira, deve-se entender quais os 

interesses dos visitantes em frequentar ou visitar uma UC. 

 

2.3 O USO PÚBLICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS 

 

Segundo o Ministério do Turismo, o ecoturismo é o segmento da atividade 

turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações. É 

caracterizado pelo contato com ambientes naturais, pela realização de atividades 

que possam proporcionar a vivência e o conhecimento da natureza e pela proteção 

das áreas onde ocorre (MTUR, 2013).  

Através da interpretação do ambiente e da formação de uma consciência 

ambientalista, o ecoturismo utiliza o patrimônio cultural e natural de forma 

sustentável, promovendo o bem estar das comunidades envolvidas. Contudo, o 
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desenvolvimento de práticas de lazer em áreas verdes ainda está acontecendo de 

forma equivocada, gerando falta de credibilidade quanto à sustentabilidade gerada. 

Atualmente, observa-se uma grande falta de articulação e envolvimento das 

comunidades residentes em áreas onde são implantados projetos de ecoturismo, 

seu uso descontrolado e a transformação da natureza em mercadoria causa um 

afastamento das comunidades locais dos benefícios trazidos pelo ecoturismo. São 

muitos dos erros cometidos em modelos econômicos vívidos em outros ramos da 

sociedade e na administração de UCs, onde o lucro, ganância e degradação podem 

destruir projetos de gestão relevantes (BAHIA, 2007). 

A pesquisadora Célia Serrano demonstra preocupações com as práticas 

turísticas equivocadas dentro de áreas verdes: 

 
 
o ecoturismo vem perdendo sua capacidade de crítica às formas tradicionais 
de organização das viagens para as massas, pois passou igualmente a 
empacotar com ‘embalagens recicláveis’, é certo, natureza e subjetividade, 

disponibilizando-as para um consumo rápido e fácil (SERRANO, 2000, 

p.16). 
 
 

Em unidades de conservação onde o uso público é realizado frequentemente 

pelos segmentos do ecoturismo e até pelo turismo de aventura, existem muitos 

problemas decorrentes da falta de investimentos do poder público, no sentido de 

elaborar propostas, inclusive propostas inseridas no plano de manejo que 

possibilitem o desenvolvimento sustentável de tais atividades. 

A explicação de Patrícia Costa demonstra a importância do planejamento das 

práticas de lazer e dos investimentos públicos para uma unidade de conservação: 

 

 

Faltam, em diversas UCs, estudos limitantes de áreas e das possibilidades 

de exploração turística, principalmente porque a maioria dos Parques – em 

todos os níveis, federal, estadual e municipal – não possui plano de manejo 

[...] A não existência do plano de manejo dificulta a gestão da área e, 

consequentemente, o correto desenvolvimento do turismo. Esse documento 

é fruto de um intenso trabalho de pesquisa e abarca múltiplas áreas do 

conhecimento científico - geografia, botânica, história, direito, geologia, 

zoologia, engenharia, medicina, entre outras - aliadas ao saber das 

populações diretamente envolvidas com a UC estudada. Age como 

instrumento regulador que define e delimita o uso adequado em zonas 

específicas e cria normas para essa utilização [...] A ausência histórica de 

investimentos públicos nas Unidades de Conservação – em todos os níveis 

– é constatada pela pequena quantidade de UCs que possuem plano de 

manejo, sendo menor ainda o número destas que os conseguiram 
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implementar [...] Como consequência, há um comprometimento da 

qualidade no atendimento ao visitante de tais áreas, e a consequente 

dificuldade de gestão do turismo (COSTA, 2002, p. 40-41). 

 

 

Dessa maneira, o poder público tem tomado algumas providências e 

articulando projetos que desenvolvam o turismo em algumas UCs e que aproximam 

as comunidades do entorno para aproveitarem os benefícios de tal desenvolvimento. 

O projeto Turismo Verde, do governo federal que através do turismo 

sustentável, promove o ecoturismo na Amazônia brasileira como alternativa 

econômica para o desenvolvimento da região é um bom exemplo. E também, o 

Programa de Desenvolvimento de Ecoturismo na Amazônia Legal - PROECOTUR 

possui o papel de ampliar a previsão de recursos na mesma direção e tenta conciliar 

o turismo com a preservação ambiental (MMA, 2013). 

Outro projeto recente e que está sendo realizado na região Sudeste, é o 

Projeto Parques da Copa2, uma parceria do ICMBio com os Ministérios do Meio 

Ambiente e do Turismo e a EMBRATUR, prevê altos investimentos, que serão 

aplicados na infraestrutura dos parques para garantir estrutura adequada para 

receber os visitantes nas unidades de conservação próximas às cidades sede dos 

jogos da Copa do Mundo 2014, prolongando assim o tempo de permanência deles 

no Brasil (AMBIENTELEGAL, 2013). 

Outra forma muito comum de uso público nas unidades de conservação é o 

turismo de aventura, entendido como uma atividade ou subproduto do ecoturismo. 

Também definido como os movimentos turísticos decorrentes da prática de 

atividades de esportivas de caráter recreativo e não competitivo, atualmente, o 

turismo de aventura possui características de mercado próprias e, vem se revelando 

como uma nova oportunidade de ofertas e possibilidades, graças ao seu 

crescimento ao longo dos últimos anos. 

Em virtude desse crescimento observa-se o aumento do interesse e da 

produção de pesquisas científicas no meio acadêmico, direcionados para o 

aprofundamento do conhecimento sobre o segmento de turismo de aventura. Como 

exemplo, Heloísa Bruhns discute a falsa ideia de que os esportes de aventura são 

inofensivos à natureza, ressaltando a importância do planejamento. 

 
 

                                                           
2
 Projeto no qual está inserido o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
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Apesar de um discurso ecológico legitimar a presença dos esportes 
em cachoeiras, cavernas, trilhas e montanhas, sem muito 
questionamento, permeando sua prática com nuances românticas e 
utilizando termos como “harmonização com a natureza”, “integração 
com a natureza” e outros, presenciamos uma situação que revela 
que o caráter inofensivo dos mesmos não se mostra sustentável 
(BRUHNS, 2000, p. 27). 
 
 

As práticas do turismo de aventura executadas de forma desordenada e sem 

planejamento se devem à lógica consumista, onde os responsáveis pela prática, 

apenas se preocupam com os lucros momentâneos, sem perceber que o uso 

indevido da natureza causará prejuízos em longo prazo. Para isso o planejamento 

faz-se necessário para todos, sociedade, administradores das UCs e os promotores-

vendedores dos esportes de aventura. 

 
 
Cabe ressaltar que, na “indústria” turística, o segmento identificado 
genericamente como ecoturismo é o que apresenta maiores taxas de 
crescimento. Se ainda levarmos em consideração o crescimento de 
outros sinais da busca da natureza também associados ao mesmo 
universo mental das práticas do ecoturismo, como as medicinas 
alternativas, a alimentação natural e os esportes praticados em 
ambientes naturais, sem tocar na disseminação do ambientalismo – 
sem duvida a maior influencia ao crescimento desse tipo de 
interesse, é impossível negar sua importância como fenômeno social. 
Da mesma forma, não é possível negligenciar os impactos sociais e 
naturais decorrentes de seu desenvolvimento, em que pese a 
retórica do “baixo impacto”, centrada na imagem do turismo como 
“indústria limpa”, característica de seu marketing (SERRANO, 1997, 
p. 16-17). 
 
 

Os impactos ambientais causados pelo ecoturismo e o turismo de aventura, 

podem ser variados dependendo de quais práticas são permitidas dentro da UC. Os 

principais exemplos de impactos são:  

 
 

-  Erosão do solo provocado pelas trilhas comuns e de moutain bike, 
principalmente quando a terra está molhada; 

-  Poluição da água provocada pelo cascade e canyoning; 
- Poluição sonora e do ar provocadas por esportes motorizados como 

o  motocross e o jipe off road; 
-  Lixo deixado por visitantes nas trilhas; 
- Grande incidência de incêndios provocados por acampamentos 

realizados por praticantes de trekking; (UVINHA, 2005, p. 272). 
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Tais impactos relacionados com outros problemas causados pelo turismo, 

como aumento de assalto nas trilhas, grupos que se perdem por falta de sinalização 

turística, desrespeito dos praticantes com os moradores do entorno etc., fazem com 

que as praticas do ecoturismo e do turismo de aventura, algumas vezes, sejam mal 

vistas para as administrações das UCs e para a população do entorno.  

A preocupação de se encontrar soluções para os problemas apontados 

anteriormente leva a uma reflexão sobre quais caminhos deveriam ser seguidos pela 

a gestão das UCs, para não só solucionar os problemas, mas também transformar 

tais práticas em benefícios sociais e econômicos para as unidades. 

Desse modo, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos de distintos 

tipos de gestão encontrados em unidades de conservação atualmente, como são 

aplicadas, estruturadas, quais são seus principais desafios, objetivos e como o uso 

público e o turismo estão sendo desenvolvidos. 
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3  GESTÃO SUSTENTÁVEL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: MODELOS E  
ESTRUTURAS 

 

A criação de uma UC representa um passo fundamental para a conservação 

dos ecossistemas e para a manutenção da qualidade de vida do homem no planeta 

Terra, sendo que os maiores desafios de sua gestão é assegurar a efetividade e o 

desenvolvimento comum dos fatores compostos pelo tripé: natureza, comunidades 

locais e visitantes. Nesse sentido, as UCs devem assegurar a preservação de seus 

espaços naturais, colaborar para o desenvolvimento social e cultural da população 

local e garantir a visitação e o uso público de forma efetiva e sustentável. 

O SNUC prevê objetivos estratégicos, para que os três fatores daquele tripé 

possam desenvolver-se de forma mútua e contínua. Desse modo, os gestores 

precisam conhecer seus pontos fracos, para poderem minimiza-los e assim tirar o 

máximo de proveito dos seus pontos fortes. 

Dentre os pontos fracos mais comuns para a gestão de uma UC, um dos que 

mais se destaca é a falta de recursos financeiros para o desenvolvimento dos seus 

objetivos. No intuito de minimizar tal ponto fraco, diversas fontes de custeio podem 

contribuir para a sustentabilidade financeira no sistema de UCs. A instituição de 

taxas para o uso público através do turismo e a incorporação de custos sociais e 

ambientais da degradação gerada por determinados empreendimentos, 

denominados como taxas de compensação ambiental são as alternativas mais 

comuns. 

É importante reforçar que o objetivo deste trabalho é apresentar alternativas 

para a gestão sustentável do PESET. Tais alternativas almejam gerar recursos 

financeiros que possam ser revertidos exclusivamente para a conservação daquela 

UC, a partir da aliança de elementos que envolvam o tripé natureza, comunidades 

locais e visitantes. 

Pode-se observar em diversas regiões do mundo a existência de gestões 

adequadas em UCs, aliada com projetos governamentais bem planejados, 

resultando geralmente em importantes fontes de renda para as áreas protegidas. 

Para que o turismo relacionado com a visitação de áreas protegidas se 

converta em um importante elemento da economia do país, deve haver um 

investimento do governo na manutenção da integridade das áreas e na conservação 

das estradas e outras infraestruturas necessárias ao turismo. Alguns países, mesmo 

http://uc.socioambiental.org/sustentabilidade-financeira/sustentabilidade-financeira
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aqueles em desenvolvimento, conseguem transformar suas áreas protegidas em 

grandes atrativos turísticos e obter recursos significativos. Um bom exemplo está na 

América do Sul, mais especificamente no Equador, onde o Parque Nacional das 

Ilhas Galápagos, recebe cerca de 80 mil turistas estrangeiros por ano, que pagam 

uma taxa de entrada de 100 dólares, gerando mais de oito milhões de dólares por 

ano revertidos para a sua conservação e manutenção (BENSUSAN, 2006). 

No que se refere às taxas, além das de entrada direta nas UCs, há diversas 

outras possibilidades de captação de recursos. Por exemplo, desde 1996, em Belize, 

todos os turistas estrangeiros devem pagar uma taxa de conservação equivalente a 

3,75 dólares junto com a taxa de aeroporto. Ao pagar essa taxa, o turista recebe um 

folheto explicando a destinação do dinheiro, o Fundo para a Conservação das Áreas 

Protegidas, e o seu mecanismo de funcionamento. Em outros países, como a 

Colômbia, cobram por parte da receita derivada de uma usina hidrelétrica, utilizando 

esses recursos para projetos de conservação de recursos hídricos e de saneamento 

(SOCIOAMBIENTAL, 2013). 

Outro exemplo que merece ser destacado dentro do território nacional, e o 

verificado no arquipélago de Fernando de Noronha, onde todo visitante deve pagar 

uma taxa de preservação ambiental, cerca de R$ 38,00 por dia de permanência. A 

ilha possui duas unidades de conservação que atingem todo seu território: um 

parque nacional e uma área de proteção ambiental (APA) (SOCIOAMBIENTAL, 

2013). 

Seria impossível estudar a gestão de unidades de conservação sem abordar 

a importância do plano de manejo. O maior desafio dos planos de manejo é a 

necessidade de estabelecimento de um planejamento em médio e longo prazo. Os 

planos refletem as linhas de pensamento da gestão das unidades de conservação, 

podendo haver planos excludentes ou inclusivos, o modelo excludente trata do 

manejo da unidade sem a participação dos habitantes da região, enquanto no 

modelo inclusivo, os interesses e o bem-estar das sociedades locais são peças 

chaves na gestão da unidade (DUARTE, 2005). 

O SNUC também prevê que as unidades devem estabelecer um plano de 

manejo (art. 27) em um prazo de cinco anos a contar da data de sua criação. O 

Plano de Manejo é um documento básico para a administração de uma área 

protegida. O mesmo deve conter os objetivos mais importantes relacionados a 

administração, as políticas para alcançar os objetivos da unidade, as prioridades e 

http://www.noronha.pe.gov.br/
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estratégias para implementações de ações de manejo e é claro as especificidades 

da unidade, como histórico, localização, extensão, detalhes sobre fauna e flora etc 

(DUARTE, 2005). 

No caso das unidades de proteção integral com modelos de gestão inclusivos, 

como o objeto de estudo desse trabalho, os planos de manejo possuem os 

seguintes objetivos: 

 
 

1. Levar a unidade de conservação a cumprir com os objetivos 
estabelecidos na sua criação; 

2. Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da 
unidade de conservação; 

3. Dotar a unidade de conservação de diretrizes para seu 
desenvolvimento; 

4. Definir as ações específicas para o manejo da unidade de 
conservação; 

5. Promover o manejo da unidade, orientado pelo conhecimento 
disponível ou gerado; 

6. Estabelecer a diferenciação de intensidade de uso mediante 
zoneamento, visando à proteção de seus recursos naturais e 
culturais; 

7. Destacar a representatividade da unidade de conservação no 
SNUC frente aos atributos de valorização dos seus recursos 
como: biomas, convenções e certificações internacionais; 

8. Estabelecer, quando couber, normas e ações específicas visando 
a compatibilizar a presença das populações residentes com os 
objetivos da unidade, até que seja possível sua indenização ou 
compensação e sua realocação; 

9. Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e 
uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores 
ecológicos, visando à proteção da unidade de conservação; 

10. Promover a integração socioeconômica das comunidades do 
entorno com a unidade de conservação; 

11. Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à 
unidade de conservação (SOCIOAMBIENTAL, 2013). 

 
 

Uma valiosa ferramenta para atingir os objetivos do plano de manejo e 

também, uma importante inovação do SNUC é a previsão de participação da 

sociedade através dos conselhos gestores, consultivos ou deliberativos, como um 

plano inclusivo, conforme a categoria que assessoram a gestão da unidade. Os 

conselhos devem ter representação de órgãos públicos e da sociedade civil, 

contribuindo para a transparência da gestão da UC. É importante estabelecer que 

tanto o conselho consultivo como o deliberativo, são gestores, por isso devem estar 

envolvidos diretamente na administração cotidiana da UC (SILVA, 2007). 



29 
 

Atribuições dos conselhos, de acordo com o Decreto nº 4.340 de 22 de agosto 

de 2002, que regulamenta o SNUC: 
 
 

1. elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, 

contados da sua instalação; 

2. acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de 

Manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o 

seu caráter participativo; 

3. buscar a integração da unidade de conservação com as demais 

unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o 

seu entorno; 

4. esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos 

segmentos sociais relacionados com a unidade; 

5. avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual 

elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da 

unidade de conservação; 

6. opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de 

conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de 

parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da 

unidade; 

7. acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do 

termo de parceria, quando constatada irregularidade;  

8. manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora 

de impacto na unidade de conservação, em sua zona de 

amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e 

9. propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 

relação com a população do entorno ou do interior da unidade. 

(SOCIOAMBIENTAL, 2013). 
 
 

O papel dos conselhos tende a crescer com a democratização da gestão das 

unidades, se transformando no principal componente de gestão. É fundamental que 

alguns princípios sejam observados no cotidiano dos conselhos, tais como sua 

legalidade, a legitimidade e a representatividade. 

Além dos conselhos as unidades de conservação podem contar com as 

câmaras técnicas, pois a maior parte das UCs conta com poucos recursos humanos, 

esse provavelmente, é um dos principais problemas na administração das UCs. Para 

isso as Câmaras Técnicas do Conselho Gestor tem a função de auxiliar a parte 

técnica, viabilizando as ações necessárias para a gestão da UC (SILVA, 2007). 

A existência da câmara deve estar prevista no Regimento Interno da unidade, 

cabendo a nomeação ou criação dessas ao presidente do conselho gestor. A seguir 

são apresentados alguns exemplos de Câmaras Técnicas de grande utilidade para a 

gestão da UC:  

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/Decreto%20Federal%204340%20de%2022ago2002_1.pdf
http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/Decreto%20Federal%204340%20de%2022ago2002_1.pdf
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1) Câmara Técnica de Educação Ambiental; 

2) Câmara Técnica de Elaboração de Projetos; 

3) Câmara Técnica de Captação de Recursos; 

4) Câmara Técnica de Divulgação da UC; 

5) Câmara Técnica de Análise de Licenciamentos Ambientais (SILVA, 

2007). 

A partir da institucionalização do SNUC e suas regulamentações, as UCs 

podem estabelecer algumas parcerias formais ou informais para sua administração, 

podendo evoluir para uma gestão compartilhada, se claro, for de interesse comum 

de ambas as partes. Essa alternativa não retira do órgão ambiental suas 

responsabilidades perante a unidade, com isso trata-se de uma gestão 

compartilhada (KALIKOSKI, 2009). 

Quando uma organização é selecionada para a gestão compartilhada, ela 

firma um termo de parceria com órgão ambiental responsável pela unidade de 

conservação, sendo esse um processo ainda inovador na gestão das UCs.  

A gestão compartilhada entre as empresas privadas e governo, são 

chamadas de Parcerias Públicas Privadas (PPP). A PPP é conhecida e difundida 

internacionalmente por parcerias de longo prazo entre um governo federal, estadual 

ou municipal, e uma entidade privada, que se compromete a fornecer serviços de 

infraestrutura (BANCO MUNDIAL, 2012). 

Existem diferentes tipos de contratos, em que o setor público e o parceiro 

privado dividem entre si as responsabilidades. A maioria faz a divisão dos riscos e, 

em geral, associam a revisão dos pagamentos feitos aos parceiros privados, ao 

longo da vida do contrato, com base no cumprimento de metas de qualidade e 

quantidade do serviço oferecido. 

As grandes vantagens da PPP são trazer capital privado para investimentos 

em que antes só havia dinheiro público e a flexibilidade de recursos perante a 

legislação. Como os orçamentos públicos estão cada vez mais restritos frente à 

necessidade de manter o equilíbrio fiscal, a entrada de capital privado é bem vinda 

ao reforço do financiamento das obras de infraestrutura (BANCO MUNDIAL, 2012). 

Além da gestão compartilhada propriamente dita, há outras iniciativas de 

gestão compartilhada de recursos naturais das UCs. A gestão de recursos 

pesqueiros, por exemplo, tem servido também para proteger as comunidades locais, 

como pescadores artesanais (KALIKOSKI, 2009). 
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Após esse estudo teórico sobre a gestão em áreas naturais, a seguir são 

apresentados dois exemplos de UCs que obtiveram sucesso em seus sistemas de 

gestão inovador: o Parque Estadual do Ibitipoca e o Parque Nacional do Iguaçu que 

possuem características próprias de biodiversidade, visitação e principalmente na 

gestão de uso público. 

 

3.1 O PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA  

 

O Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb), tem se destacado como um dos 

parques mais visitados do estado de Minas Gerais e do Brasil. Está situado no 

distrito de Conceição do Ibitipoca, no município de Lima Duarte, sudeste de Minas 

Gerais, abrangendo 1.488 hectares da Serra do Ibitipoca, em altitudes que variam 

de 1.050 a 1.784 metros (FONTES, 1997). 

O Parque foi criado em 4 de julho de 1973, pela Lei nº 6.126. Ibitipoca, 

palavra tupi-guarani, significa Serra Fendida. Ponte de Pedra, Janela do Céu, Gruta 

dos Três Arcos e Pico do Pião são apenas alguns atrativos de Ibitipoca que abriga 

ainda mirantes, grutas, praias, piscina natural, cachoeiras, picos e as belas 

cachoeiras e piscinas naturais. O pico da Lambada, também conhecido como 

Ibitipoca, com 1.784 metros de altitude, oferece uma vista panorâmica belíssima 

(IEF, 2013). 

A fauna é rica, com a presença de espécies ameaçadas de extinção, como a 

onça parda, o lobo guará e o primata guigó. Diversas espécies da flora são 

encontradas na unidade de conservação como orquídeas, bromélias, candeias, 

liquens e samambaias. Os campos rupestres constituem uma grande extensão de 

vegetação do Parque (FONTES, 1997). 

O PEIb conta com uma boa infraestrutura, as edificações passaram por 

recente reforma e novas instalações melhoraram ainda mais a infraestrutura de 

apoio a visitantes e pesquisadores. O Parque possui portaria, estacionamento, área 

de camping, restaurante, Centros de Visitantes, de Administração e de Pesquisas, 

casa de hóspedes e alojamentos destinados a pesquisadores e funcionários. As 

obras foram realizadas com recursos do Projeto de Proteção da Mata Atlântica de 

Minas Gerais (Promata/MG) que investiu cerca de R$ 2 milhões na Unidade (IEF 

MG, 2013). 

http://www.ief.mg.gov.br/images/stories/Ibitipoca/lei6126.pdf
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O parque vivenciou nos últimos anos da década de 1980 o primeiro “boom” de 

visitação, mas entre 1984 e 1987 o Parque foi fechado para os visitantes, para 

realizar obras de infraestrutura e equipamentos turísticos. A partir de 1988 o número 

de visitantes aumentou gradativamente (Figura 1). Porém, a partir de 1992 este 

aumento se revela significativo, evidencias apontam que o crescimento de visitantes 

foi oriundo da realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como Eco 92, realizada em junho 

de 1992 no Rio de Janeiro (UFRJ, 2006). 

 

Figura 1: Número de visitantes no PEIb (1988-2010)         
Fonte: Dados do período 1988-1997 (UFRJ, 2006) De 1998 - 2010 (IEF, 2011). 

 

Para tentar conter a expansão de um turismo sem controle e evitar 

consequências ruins no futuro, foi criada em 1993 a Associação de Moradores e 

Amigos de Conceição de Ibitipoca (AMAI), que tem como principal objetivo garantir a 

qualidade de vida aos moradores. Por meio da reivindicação e proibição de 

acampamentos na Vila, além de serem adotadas medidas de segurança, 

principalmente durante os feriados, para resguardar a população local (FONTES, 

1997). 

Contudo, como se observa na Figura 1, os maiores índices de visitação 

começam a ser registrados a partir de 1995, onde há um aumento impressionante 
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em relação ao ano anterior, permanecendo um crescimento acentuado nos anos 

posteriores. Até que em 2002 atinge o pico de 51.840 visitantes no parque, tal índice 

levou o IEF a restringir o número de visitantes, através da Portaria nº. 36, de 03 de 

março de 2003, para implementar medidas de proteção dos atributos naturais e da 

biodiversidade (IEF MG, 2011 e IBITIPOCA, 2013). 

Atualmente algumas trilhas estão fechadas à visitação e o número de 

visitantes está limitado a 300 pessoas/dia, de segunda a sexta-feira, e 800/dia nos 

sábados, domingos e feriados. Na área de camping, está autorizada a permanência 

de dez barracas (30 pessoas) de segunda a sexta. Nos sábados, domingos e 

feriados o limite é 15 barracas (45 pessoas). OÉ importante relatar que para 

utilização da área de camping, os visitantes devem levar as barracas e o Parque não 

faz reservas para a área de camping, sendo sua ocupação é feita por ordem de 

chegada (IEF MG, 2013). 

O grande crescimento de visitantes ocorrido no PEIb nos últimos anos, não é 

só explicado pela pelas melhorias na infraestrutura e nos equipamentos turísticos, se 

deve também a grande beleza natural do lugar que é com certeza o principal atrativo 

do Parque. Tais qualidades são bastante divulgadas pela mídia local, que ressalta 

as belezas da Vila e as peculiaridades do PEI. 

A infraestrutura desenvolvida conquistada pelo PEIb ocorreu graças ao 

trabalho duro dos administradores, juntamente com a população do entorno e 

agentes públicos do governo. Dessa maneira, o Parque hoje possui uma gestão 

financeira exemplar. 

 

3.1.1 O Atual Modelo de Gestão do PEIb 

 

Como estudado anteriormente, a compensação ambiental é um mecanismo 

para contrabalançar os impactos sofridos pelo meio ambiente, previsto por lei e 

instituído pelo SNUC. É utilizado como um instrumento para aqueles impactos que 

não são possíveis de serem solucionados, conhecidos como impactos residuais, 

entre eles a perda da biodiversidade, a perda de áreas representativas dos 

patrimônios cultural, histórico e arqueológico. Nestes casos, a única alternativa 

possível é a compensação de tais perdas por meio da destinação de recursos para a 

manutenção de unidades de conservação. 
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O PEIb utiliza de diversos recursos proporcionados pela compensação 

ambiental, contudo existe autores que defendem o aumento de tal compensação. 

Além disso, o PEIb também conta com os recursos junto a portaria do Parque, 

resultantes da utilização de algumas infraestruturas e a cobrança de ingresso para 

entrada, como mostra o quadro abaixo retirado do site oficial do Parque: 

 

Entrada do Parque por pessoa 

Dias úteis R$ 5,00 

Sábados, Domingos e feriados Nacionais e/ou Estaduais do Estado 
de Minas Gerais (contando os dias intercalados nos feriados) . 
  

R$ 15,00 

Camping R$ 30,00 

Estacionamento 

1. Micro-ônibus, trailer e motor home 
2. Veículos passeio (até 7 passageiros) 
3. Motos 
4. Bicicletas 

  

R$ 50,00 
R$ 15,00 
R$ 10,00 
R$ 5,00 

04 - Uso de Infraestruturas:  
- Auditório (por dia, respeitando o horário de funcionamento da 
unidade)  
- Alojamentos  
(a gerencia da unidade poderá vetar a utilização destas estruturas) 

 
R$300,00 
R$400,00 

Figura 2: Preços dos serviços praticados no PEIb 
Fonte: ibitipoca.tur.br – 15/10/2013 

 

É importante ressaltar que os recursos adquiridos junto a portaria do Parque, 

não são revertidos diretamente para sua administração. Os recursos devem 

primeiramente ser repassados ao IEF-MG (Instituo Estadual de Florestas de Minas 

Gerais). Do mesmo modo acontece com as contas mensais, que são repassadas e 

pagas pelo IEF-MG. Muitas vezes, esse repasse pode atrapalhar as previsões de 

planejamento e projetos feitos pela gerencia do próprio Parque. Contudo, quando 

uma unidade é administrada por um órgão governamental esse procedimento é 

previsto por lei. 

O PEIb também possui um conselho consultivo como auxílio em sua gestão e, 

segundo o Gerente da Unidade, João Carlos Lima de Oliveira3, o conselho possui 

                                                           
3
  Informações obtidas através de entrevista realizada por meio de correio eletrônico, em 08 de 

Outubro de 2013. 
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reuniões regulares, uma média de duas vezes ao mês ou se for o caso, em períodos 

menores de tempo, dependendo das necessidades encontradas pela gestão. 

Diferentemente de outras unidades de conservação, o Parque Estadual do 

Ibitipoca, utilizam as câmaras técnicas ou grupo de trabalho de uma forma um pouco 

diferente. Pois são formadas de acordo com as necessidades, para isso são 

convocados os membros adequados para cada reunião específica. Atualmente 

formou-se o grupo para discutir os limites da Zona de Amortecimento, por exemplo. 

O PEIb conta com 29 servidores, sendo que dois estão em processo de 

aposentadoria. Além disso, a gestão procura incentivar o aperfeiçoamento de seus 

servidores, como relata o chefe do PEIb, Oliveira: 

 
 
Procuramos sempre oferecer capacitação para nosso pessoal, alguns 
cursos já foram realizados: Formação de Brigada de Incêndio, guardas 
parque, uso de aeronave, dentre outros. Estas capacitações 
revalorizam os funcionários, além de enaltecer suas vidas 
profissionais. 
 
 

 Quanto a gestão compartilhada, o PEIb possui parcerias apenas  com o 

restaurante/lanchonete e a Loja de venda de souvenires, que são terceirizadas 

através de licitação. Contudo, todas as infraestruturas de uso público são 

administradas pela própria gestão do Parque, assim como a administração dos 

recursos financeiros. Para isso possui funcionários especializados que ajudam no 

gerenciamento destas partes da administração.  

 Todos os recursos adquiridos durando o mês pelo PEIb são diretamente 

transferidos para o IEF-MG e constarão como fonte de sua própria receita. Os 

recursos são revertidos para todos Parques geridos pelo IEF MG, dependendo da 

necessidade de cada um. 

 

3.2 O PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU  

 

O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) está localizado na região Sul do território 

brasileiro. Ao Extremo Oeste Paranaense, a 17 km do centro da cidade de Foz do 

Iguaçu e próximo ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O Parque Nacional 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Foz_do_Igua%C3%A7u
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tem uma área total de 185.262,20 hectares, com 67.000 hectares ao nordeste do 

território Argentino4 (IBAMA, 2000). 

O PNI é um dos poucos locais de conservação da Mata Atlântica, conserva 

um dos maiores trechos da vegetação original da Floresta Atlântica do Alto Paraná. 

O que restou encontra-se, atualmente, em pequenas áreas isoladas, dentre elas as 

UCs. E nele se encontra um dos mais bonitos conjuntos de cataratas da Terra, 

as Cataratas do Iguaçu. 

Quanto à biodiversidade de fauna e flora o PNI é muito rico, contendo grande 

diversidade de espécies animais e vegetais. Além disso, protege toda a bacia do Rio 

Floriano, um dos afluentes do Rio Iguaçu, uma raridade na Região Sul do Brasil pela 

qualidade da água, cuja suas nascentes ficam entre Céu Azul e Santa Terezinha de 

Itaipu. Tornando-se a primeira UC do Brasil a ser instituída como Sítio do Patrimônio 

Mundial Natural pela UNESCO, no ano de 1986 (D’OLIVEIRA, 2002).  

O PNI foi efetivamente criado em 10 de Janeiro de 1939, através do Decreto-

Lei nº 1.035 do então Presidente da República, Getúlio Vargas. Em 1986, recebeu a 

distinção, concedida pela UNESCO, de Patrimônio Natural da Humanidade. O 

parque teve seu primeiro Plano de Manejo elaborado em 1981, tendo sido revisado 

somente no ano de 1999 (D’OLIVEIRA, 2002). 

Em 2012 o PNI registrou a marca de 1.535.382 visitas, marcando um recorde 

do numero de visitantes anuais desde a sua criação. Outro dado interessante, é que 

em 2012 o Parque recebeu 834.809 visitantes brasileiros, 54% do total. 

Demonstrando que o número de visitantes nacionais aumentou, em relação aos 

últimos anos e também, que a parcela de viajantes estrangeiros é muito grande 

(CATARATASDOIGUAÇU, 2013). 

O PNI possui uma super infraestrutura, grande parte fornecida pela empresa 

que administra o parque junto ao ICMBio, apresenta-se a seguir a infraestrutura do 

Parque pela ordem dos elementos que um turista comum conheceria em sua visita.  

Primeiramente, para chegada dos visitantes, o Parque possui um amplo 

estacionamento contendo, 50 mil metros quadrados, com capacidade para 70 

ônibus, 20 vans, 900 automóveis, 50 motocicletas e bicicletas. O valor do 

                                                           
4
 Na Argentina, o Parque Nacional do Iguazú, situado no extremo noroeste, possui uma área de 

67.620 hectares, sendo que aproximadamente 55.000 hectares são destinados ao parque e os 
12.000 hectares restantes correspondem a uma reserva natural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Atl%C3%A2ntica_do_Alto_Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cataratas_do_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Floriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Floriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9u_Azul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Terezinha_de_Itaipu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Terezinha_de_Itaipu
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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estacionamento varia de 7,50 a 15 reais, dependendo se o visitante é morador dos 

municípios vizinhos ou não (CATARATASDOIGUACU, 2013) 

 

Figura 3: Transporte interno na frente das cataratas 
Fonte: Cataratas do Iguaçu S.A. 

 

Em seguida, existe uma porta de entrada a UC, como um centro de visitantes, 

o espaço oferece informações do local, bilheteria, caixas eletrônicos, escritório de 

atendimento do ICMBio, venda de passeios opcionais, telefones públicos, banheiros, 

lanchonete, loja de lembranças e exposição ambiental permanente. Alem disso, para 

os guias e empresas de turismo, há uma sala exclusiva de 

atendimento (CATARATASDOIGUAÇU, 2013). 

Após comprarem os ingressos, os visitantes devem se dirigir a plataforma 

para tomar o ônibus, para uma curta viagem de 10Km, no interior da UC até as 

cataratas, onde aproveitam o passeio e possuem a mesma infraestrutura para o 

retorno. É importante relatar que os ônibus são limpos e muito bem cuidados. Segue 

a seguir a figura com os preços dos ingressos e seus valores (Figura 4): 
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Entrada 
Integral 

Ingresso Transporte 
Fundo 
Iguaçu 

TOTAL 

Estrangeiros 
em geral 

R$ 40,00 R$ 7,50 R$ 1,30 R$ 48,80 

Estrangeiros 
MERCOSUL 

R$ 30,00 R$ 7,50 R$ 1,30 R$ 38,80 

Brasileiros  R$ 20,00 R$ 7,50 R$ 1,30 R$ 28,80 

Comunidade R$ 4,00 R$ 5,00 ---------- R$ 9,00 

Figura 4: Valores dos Ingressos de entrada ao Parque Nacional do Iguaçu 
Fonte: Cataratas do Iguaçu S.A. (Modificado). 

 

Para os turistas oriundos da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela que 

comprovarem sua nacionalidade, é dado um desconto de 25%, para os brasileiros 

de todas as unidades federativas o desconto é de 50%. E finalmente, os moradores 

das comunidades do entorno ou dos municípios vizinhos possuem um desconto de 

90% sobre o valor do ingresso integral. Lembrando que o Fundo Iguaçu é uma 

contribuição voluntária para o fundo de desenvolvimento promoção turística do 

Iguaçu.  

 

3.2.1 O Atual Modelo de Gestão do PNI 

 

Hoje administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), o PNI desde 1999, é gerido por uma empresa privada, a 

Cataratas do Iguaçu S.A em sistema de concessão. Tal concessão consiste na 

liberação para o aproveitamento econômico de áreas específicas; são elas: Centro 

de Visitantes, Porto Canoas, Naipi e Tarobá, além de implantação do sistema de 

transporte no interior do parque. 

A concessionária desempenha a atividades que compõem o tripé de 

sustentação para sua gestão, conscientização ambiental, integração com a 

comunidade do entorno do parque e de promotora do turismo sustentável. Segundo 

a própria empresa, procura-se manter os seguintes objetivos:  
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 Elaborar projetos de potencializarão de visitação, dentro das normas 
que regem os Parques Nacionais Brasileiros e o Plano de Manejo do 
Parque Nacional do Iguaçu. 

 Renovar e ampliar a infraestrutura de atendimento ao visitante por 
meio de investimentos de capital privado. 

 Melhorar o aproveitamento do potencial de visitação do Parque 
Nacional do Iguaçu. 

 Promover a preservação e a educação ambiental. 
 Realizar treinamento ambiental: palestras sobre noções básicas de 

Unidades de Conservação. 
 Adequar a postura e o comportamento dentro de uma Unidade de 

Conservação, de funcionários e terceirizados; 
 Tratar resíduos líquidos nas estações de tratamento de esgoto (ETE). 
 Promover a coleta seletiva de resíduos, para reciclagem 

(CATARATASDOIGUAÇU, 2013). 
 
 

Dessa maneira, a Empresa consegue fazer as revitalizações necessárias 

trazendo conforto e acessibilidade aos visitantes. Vale destacar que esses objetivos 

estão em consonância com os objetivos do plano de manejo do PNI, revisado em 

1999. Como afirma D’Oliveira: 

 

A leitura do Plano de Manejo evidencia uma clara adesão de 

integração entre o parque e o desenvolvimento regional. No seu 

conteúdo encontra-se uma descrição das características do 

desenvolvimento regional em seus aspectos físicos, infraestruturais, 

socioeconômicos, e dos programas de governo que estão sendo 

desenvolvidos em relação ao meio ambiente e a infraestrutura na 

região (D’OLIVEIRA, 2002 p. 7). 

 

 

Além das Cataratas do Iguaçu S.A., no PNI acontecem outros exemplos bem 

sucedidos de PPP. A revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu 

(PNI), em 1999, também previu a terceirização dos serviços turísticos. O ICMBio, 

responsável pela administração do parque, concedeu a investidores privados o 

direito de uso sobre algumas áreas específicas por meio de licitação. A concessão 

dos serviços é uma ferramenta de manejo utilizada para melhor controlar o fluxo de 

pessoas no interior do parque e oferecer melhor infraestrutura e flexibilidade nas 

ações. O contrato com as empresas tem tempo limitado, a maior parte com validade 

de 10 anos. 

O PNI foi a primeira UC do Brasil a ter concessões de serviços para a 

iniciativa privada. Ao longo dos anos passou a ser exemplo de gestão em UCs, pois 
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é o Parque que mais recebe visitantes no Brasil e possui também, a maior 

arrecadação de recursos dentre as UCs brasileiras.  

É importante ressaltar que todos os recursos conquistados pelo PNI são 

quase que totalmente revertidos para o ICMBio, que posteriormente faz o 

pagamento das empresas com valor estipulado por contrato. 

Após esse estudo teórico sobre áreas naturais, UCs, suas peculiaridades de 

gestão e dos dois exemplos de UCs bem sucedidas em seus sistemas de gestão, é 

possível analisar as características gerais da gestão do Parque Estadual da Serra da 

Tiririca (PESET), objeto de análise deste trabalho, de forma minuciosa no próximo 

capítulo, principalmente em suas características de lazer, uso público e 

administração. 
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4  O PESET E SUA GESTÃO 

 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) é a única unidade de 

conservação do estado do Rio de Janeiro criada a partir da vontade popular, graças 

à mobilização de diversos movimentos ambientalistas e da comunidade local.  

Situado entre os municípios de Niterói e Maricá, na parte oriental da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, as áreas do entorno do Parque são 

atualmente fortemente impactada pelos processos de expansão e de urbanização 

dos municípios de Maricá, Niterói e São Gonçalo, gerados por diversos fatores, 

dentro os quais se destaca a implantação do novo polo petroquímico brasileiro, no 

município de Itaboraí (Figura 5). 

O PESET foi criado pela lei estadual nº 1.901, de 29 de novembro de 

1991, com objetivo principal de reduzir os processos de ocupação irregular e impedir 

o comércio de aves silvestres e outros animais da região. O Parque passou por um 

processo de ampliação em outubro de 2012, quando incorporou ao seu território a 

Reserva Municipal Darcy Ribeiro, as ilhas oceânicas do Pai, da Mãe, da Menina e o 

Morro da Peça (Niterói), totalizando uma área de 3.520 hectares. Esta ampliação foi 

resultado das atuações de diversos movimentos sociais da região e do próprio 

Conselho Consultivo do Parque (AGENDA21COMPERJ, 2013). 

Além da biodiversidade e da riqueza natural, o PESET possui relevância 

histórica e científica. Em 1832, Charles Darwin, naturalista britânico que alcançou 

fama ao convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma 

teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção natural, esteve na área que 

hoje forma o parque (DARWIN, 1871). 

Em sua paisagem, constituem-se um conjunto de elevações, sistemas 

lagunares e vales, onde são encontradas cerca de 350 espécies de plantas, diversas 

espécies animais, sendo algumas ameaçadas de extinção como jacaré do papo 

amarelo, tamanduá mirim, preguiça, jaguatirica e o jabuti de cabeça vermelha.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_(filosofia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_natural
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Figura 5: Limites do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET  
Fonte: http://www.amadarcy.org.br, 2013 
Obs: em verde os limites originais do PESET; em vermelho a área de expansão com a anexação da 
Reserva Darcy Ribeiro 

 

A vegetação predominante é definida como Floresta Ombrófila, densa em 

estágio secundário inicial e médio, destacando-se a presença de costões rochosos 

com vegetação rupícola (vegetação curta, comum nas encostas de montanhas), 

restinga herbácea e mangue. Os ecossistemas protegidos pelo PESET são: florestal, 

costões rochosos, marinho, manguezal e restinga (PESET, 2013). 

O Parque possui extensão de Mata Atlântica bem preservada, além de uma 

vasta vegetação incidente nos íngremes paredões rochosos. Além disso, as áreas 

no entorno do Parque, proporcionam ótimos espaços para o lazer, em meio a 

remanescentes de vegetação de restinga, como a lagoa de Itaipu e seu entorno, a 

praia de Itacoatiara e o bairro do Engenho do Mato. 

A topografia do PESET oferece terreno apropriado para os amantes de 

esportes de aventura e ecoturismo. As principais atividades realizadas são as trilhas, 

rapel e escalada, existindo espaço tanto para iniciantes como para os veteranos da 

arte. 

http://www.amadarcy.org.br/
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Figura 6: Foto da Praia de Itacoatiara e ao fundo o Morro do Costão 
            Fonte: Arquivo GTTAP - UFF 

 

Todo esse conjunto de ambientes é considerado pela UNESCO, desde 1992, 

como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em um autêntico reconhecimento a 

sua relevância ecológica. 

A identificação de pontos de interpretação ambiental de trilhas em parques 

contribui para a gestão do uso público, uma vez que a apreciação da área pelos 

visitantes e seu comportamento são extremamente influenciados por tal escolha. A 

qualidade da visitação está, muitas vezes, relacionada à segurança de uma trilha no 

parque, bem como ao ganho de informações ambientais e culturais que a visita 

proporciona ao visitante.  

Atualmente o PESET conta com uma sede administrativa, localizada no Bairro 

do Recanto de Itaipuaçú, município de Maricá, que possui um laboratório de 

pesquisas, um auditório, um Núcleo de Proteção a Incêndios Florestais – NUPIF e 

os espaços de atividades administrativas de onde o parque é gerido. 

Em Itacoatiara existe a subsede do Parque, considerada como o principal 

ponto de recepção ao visitante, pois a partir dela, tem-se acesso ao início das 

principais trilhas do Parque (Costão e Enseada do Bananal). Apesar de não ter 

condições elaboradas, a subsede consegue cumprir com a função de vigilância e de 
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receber mais 85.000 visitantes por ano, segundo a subchefe do parque, Márcia 

Tavares5. 

Na subsede, onde o volume de visitas é altamente concentrado, não existem 

muitas informações turísticas como placas informativas, além disso, não há 

sanitários para os visitantes. Tais problemas são facilmente percebidos, uma vez 

que muitas pessoas, quando chegam na Unidade procuram informações com os 

guardas-parque que trabalham na subsede e, quando terminam a trilha, perguntam 

onde estão localizados os banheiros.  

Os banheiros inclusive são muito solicitados pelos visitantes, contudo o único 

banheiro existente é o dos funcionários e que por ser muito pequeno, não pode ser 

utilizado por um grande número de pessoas por dia.  

No caso do PESET, poucas vezes as visitações são guiadas por um 

profissional qualificado para tal tarefa (Tabela 2). Além disso, as sinalizações ou a 

infraestrutura de apoio, como mapas das trilhas, sinalização em placas, tempo de 

duração média da trilha, pontos críticos, curiosidades biológicas, históricas, entre 

outras, são muitas vezes precários perto das dimensões turísticas que o Parque 

possui.  

 

Tabela 2 – Visita acompanhada por um guia no PESET 

VISITANTE ACOMPANHADO 
POR GUIA NO PESET 

2010 2011 2012 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Não 306 87,43 134 86,45 256 87,37 

Sim 41 11,71 19 12,26 37 12,63 

Não respondeu 3 0,86 2 1,29 0 0,00 

TOTAL 350 100,00 155 100,00 293 100,00 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

Para atender a todas as necessidades de gestão do PESET, como: visitação, 

fiscalização, administração, educação ambiental, pesquisa científica, comunicação e 

contenção de incêndios florestais, o Parque possui veículos de tração 4x4 e uma 

moto 250cc, e conta com uma equipe de 26 servidores (INEA, 2012). 

                                                           
5
 Informações concedidas através de entrevista semiestruturada com a bióloga e subchefe do PESET, no dia 8 

de Novembro de 2013, na Sede do Parque. 
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Segundo o próprio plano de manejo o efetivo de servidores do PESET, ainda 

é muito pequeno, comparando-se com as dimensões de trabalhos e de cargos que 

ele realmente necessita. 

Ao analisarmos a infraestrutura atual do Parque, percebe-se algumas 

imperfeições que consequentemente necessitam de melhoramento e entendimento 

por parte da gestão. Contudo, deve-se antes, conhecer as atividades de lazer e 

recreação encontradas no PESET.  

 

4.1 ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NO PESET 
 

O PESET oferece um grande leque de oportunidades para aventuras, 

recreação, interpretação da natureza, aprendizagem, e relaxamento, graças as suas 

incríveis paisagens de natureza única, ao lado de diversas atrações, sendo por este 

motivo um destino selecionado, para quem visita as cidades de Niterói e Maricá 

(PESET, 2013). 

Atualmente as visitas ao PESET podem ser realizadas também na nova área 

agregada, que antes fazia parte da Reserva Municipal Darcy Ribeiro. Porém, a nova 

área não é analisada neste trabalho, pois sua anexação ainda é recente, e necessita 

de manejo, amparo, estudo e pesquisa, por parte da administração do PESET, pois 

ainda são encontrados muitos problemas primários que podem inviabilizar os 

objetivos deste trabalho. 

No trecho do território inicial do PESET é possível visitar diversas trilhas 

oferecidas pela gestão da UC. Com o objetivo de compreender melhor as trilhas 

mais utilizadas, assim como apresentar onde já são praticadas atividades de lazer 

atualmente, a seguir é apresentada, na figura 7, uma rápida descrição das trilhas 

com potencial de receber visitantes, e também exemplos de esportes e de atividades 

de recreação praticados. 

Os atrativos e/ou trilhas do PESET são bastante variados e podem conter 

diversas formas de entretenimento, como se observa no quadro apresentado. O 

Morro do Tucum ou Morro do Costão é a área mais conhecida e visitada do PESET, 

provavelmente pela sua localização e belezas naturais únicas. O Costão, como é 

conhecido o Morro do Tucum, está localizado muito próximo a outro grande atrativo 

turístico de Niterói, a praia de Itacoatiara, conhecida internacionalmente por abrigar 

campeonatos importantes de surfe. 
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ATRATIVOS/TRILHAS CARACTERÍSTICAS 
ATIVDADES 

DE 
INTERESSE 

OBSERVAÇÕES 

Morro do Costão/Tucum 

- Situado no bairro de 
Itacoatiara; 
- 217 metros de altura; 
- Trilha moderada e pode 
ser feita em cerca de 30 
minutos; 
- Acesso pela subsede.  

- Caminhada 
moderada pela 
trilha; 
- Escalada; 
- Observação de 
pássaros; 
- Contemplar a 
vista. 

- Local mais 
conhecido e visitado 
do Parque; 

Enseada do Bananal 

- Pequena enseada 
rochosa; 
- Baixa altitude; 
- Trilha leve, podendo ser 
feita em 20 minutos; 
- Acesso pela subsede em 
Itacoatiara. 

- Caminhada 
leve pela trilha; 
- Escalada; 
- Rapel; 
- Mergulho; 
- Observação de 
pássaros; 
- Contemplar a 
vista. 

- Pescaria proibida 
pela administração do 
PESET; 

Alto Mourão/ Pedra do 
Elefante 

- 412 metros de altura; 
- Trilha pesada, não 
recomendada para todos 
os tipos de pessoas; 
- Acesso pelo Mirante de 
Iataipuaçu; 

- Caminhada 
com nível alto 
de dificuldade; 
- Escalada; 
- Observação de 
pássaros; 
- Contemplar a 
vista. 

- Ponto mais elevado 
da cidade de Niterói; 
- Acesso por 
Itacoatiara fechado 
devido ao impacto 
causado pela 
visitação; 

Mirante de Itaipuaçu 

- Situado na serra entre 
Itacoatiara e Itaipuaçu; 
- Frequentada 
principalmente por famílias. 

- Contemplar a 
vista; 

 

Morro das Andorinhas 

- Área separada da grande 
área formada pelo PESET; 
- Acesso pela rua da igreja 
de Itaipu; 
- Vista para região 
oceânica e da cidade dório 
de Janeiro. 

- Contemplar a 
vista; 
- Contato com a 
comunidade 
tradicional do 
loca; 
 

- Local menos 
visitado do PESET; 
- Situado próximo a 
comunidade 
tradicional do Morro 
das Andorinhas. 

Córrego dos Colibris 

- Trilha curta por uma área 
plana; 
- A trilha poder feita em 10 
minutos; 
- Acesso pela Rua do 
Engenho do Mato; 

- Observação de 
pássaros; 
- Contemplar a 
vista; 
 

- Possui um córrego 
importante para o 
Parque; 

Caminho Darwin 

- Estrada de 2km de 
extensão; 
- Caminho entre Niterói e 
Maricá; 
- Baixa atitude; 
- Acesso pelo Engenho do 
Mato. 

- Caminhada 
leve; 
- Observação de 
pássaros; 
- Passeio de 
bicicleta; 
- Moutain bike; 

- Área do Parque onde 
Darwin esteve; 
- Utilizada ilegalmente 
para as praticas de 
MotoCross e jipe 
offroad; 
- Previsto a construção 
de postos de vigilância 
no local. 

Figura 7: Os atrativos do PESET e suas características 
Fontes: PLATAIS, 2009 e PESET, 2013 
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Percebe-se que as práticas de lazer observadas dentro do PESET, também 

são bastante variadas. Contudo as mais comuns são a caminhada e a contemplação 

visual das paisagens e animais silvestres; em seguida vêm à prática da escalada e 

rapel, muito comum em quase todos os atrativos.  

A confirmação das principais atividades recreativas realizadas no PESET, são 

corroboradas pela Tabela 3, que demonstra os resultados das pesquisas realizadas 

nos quatro últimos anos, para o principal motivação que levou o visitante a estar no 

Parque. Observa-se que a prática de esportes e atividades físicas são bastante 

relevantes entre os entrevistados, assim como o contato com a natureza, a 

observação da vista e da paisagem. 

 

 Tabela 3: Principal Motivo da Visita ao PESET 

Fonte: Arquivo GTTAP-UFF, 2012 

 

Da mesma maneira, o entorno do PESET também oferece ótimas opções 

para os visitantes, como as praias de Itacoatiara, Itaipu, Itaipuaçú e Camboinhas. É 

possível realizar passeios de barco nas lagoas ou no mar, fazer passeios a cavalo 

no bairro do Engenho do Mato, conhecer a população tradicional do entorno que 

oferece bons restaurantes com comida típica. 

Há espaço também para experiências sociológicas e históricas: podem-se 

organizar visitas a comunidades caiçaras existentes nos arredores da unidade de 

conservação e ao Museu de Arqueologia de Itaipu, que mostra a história da 

ocupação da região. 

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Praticar esporte/Atividade fisca 179 77,49 123 35,14 32 20,65 34 11,60

Conhecer o Parque 0 0,00 0 0,00 7 4,52 13 4,44

Contato com a natureza/Vista/Paisagem 37 16,02 139 39,71 39 25,16 88 30,03

Turismo/Lazer/Passeio 14 6,06 33 9,43 56 36,13 105 35,84

Trazer outras pessoas 0 0,00 0 0,00 6 3,87 9 3,07

Desenvolver atividade acadêmica 0 0,00 0 0,00 4 2,58 10 3,41

Relaxar / saúde 0 0,00 0 0,00 6 3,87 12 4,10

Outros motivos 1 0,43 55 15,71 5 3,23 22 7,51

TOTAL 231 100 350 100,00 155 100,00 293 100,00

2011

PRINCIPAL MOTIVO DA VISITA AO PESET

2009 2010 2012
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Outras opções mais atuais de lazer que estão sendo realizados dentro ou nos 

arredores do Parque atualmente são o stand up paddle6 nas praias ou na enseada 

do Bananal, o slack line7 realizado em muitos locais do Parque ou do seu entorno e 

os passeios de bicicleta, que a cada ano estão mais frequentes. 

Feita a análise das atividades de lazer e recreação realizadas e o grande 

efetivo de visitantes que o PESET recebe, fica clara a necessidade de algumas 

mudanças na sua infraestrutura de apoio. O Parque possui um grande potencial 

turístico com as atividades de lazer e na grande demanda de visitantes, mas não 

possui uma infraestrutura que de conta dessa grande demanda. 

Analisa-se a seguir, o atual modelo de gestão do PESET. Para assim, buscar 

alternativas, a partir da exploração das características de lazer e potencial turístico 

existentes no Parque, e por fim atender seus ecossistemas, os visitantes e 

moradores do entorno. 

 

4.2 ANÁLISES DO MODELO DE GESTÃO ATUAL DO PARQUE 

 

Este subcapítulo demonstra informações importantes da gestão do PESET, 

apresentando o instituto administrador geral, a equipe gestora efetiva, a divisão de 

trabalho, o conselho consultivo, as câmaras técnicas, pontos fracos e fortes das 

atribuições financeiras atuais. 

 
4.2.1 A gestão do Parque: conselho e equipe gestora. 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.501, de 2007, 

criou o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) com o grande desafio de integrar 

a política ambiental do Estado e atender as demandas impostas pela sociedade nas 

questões ambientais.  

Segundo o site oficial do INEA, o instituto possui a missão de proteger, 

conservar e recuperar o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro para promover 

o desenvolvimento sustentável. E a visão de ser um órgão gestor ambiental de 

                                                           
6
 Forma antiga de surfe que ressurgiu nos últimos anos. O praticante fica todo tempo em pé em uma 

prancha larga, com auxilio de um remo.  
7
 Slackline é uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, que permite ao praticante andar e fazer 

manobras por cima da fita. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Surfe
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referência, representando um papel estratégico no desenvolvimento das UCs no 

Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2013). 

O INEA atualmente administra um grande conjunto de unidades de 

conservação em todo o estado do Rio de Janeiro, protegendo amostras de 

ecossistemas nativos associados à Mata Atlântica fluminense. Ao todo o INEA 

gerencia 18 unidades de conservação de proteção integral (parques, reservas 

biológicas e estações ecológicas) e 13 de uso sustentável (áreas de proteção 

ambiental), patrimônios mais valorizados pelo órgão (Figura 8) (INEA, 2013). 

 
 

 
 

Figura 8: Mapa das Unidades de Conservação do RJ, INEA. 
Fonte: PRODERJ, 2013 

 

Segundo a presidente do INEA, as áreas de proteção ambiental vêm 

recebendo maior atenção na sua implantação e gestão, para que cumpram as 

finalidades para que foram criadas: preservação do ambiente, das paisagens 

naturais e o oferecimento de oportunidades para a pesquisa científica e a visitação, 

tornando cada unidade um polo de educação, conhecimento geração de empregos e 

negócios locais associados ao turismo  (INEA, 2013). 

http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/
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O Diretor da Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA, André Ilha descreve 

bem os atrativos que os parques estaduais possuem para a visitação, definindo o 

uso público sustentável como uma das prioridades de gestão dos parques estaduais: 

 
 

Estas unidades, em especial os parques estaduais, também 
possuem em seus limites atrativos naturais de excepcional beleza, 
como praias, maciços rochosos, rios, poços e cachoeiras, capazes 
de deslumbrar os visitantes mais exigentes e de oferecer opções de 
lazer e aventura para todos os gostos, desde famílias que queiram 
desfrutar um final de semana tranquilo em contato com a natureza 
até praticantes de esportes de aventura desejosos de testar suas 
habilidades no ambiente natural em atividades como caminhadas, 
escaladas em rocha, voo livre, surfe, canoagem, mergulho e tantas 

outras (INEA, 2013). 
 
 

Cada parque estadual tem sua administração específica dependendo de suas 

necessidades e características. Conforme mencionado anteriormente, a criação do 

PESET foi um caso peculiar comparado à criação de Parques em território 

fluminense. Sua criação foi realizada por ações políticas de setores da sociedade 

civil organizada, sobretudo os segmentos ambientalistas de Niterói e Maricá. 

Contudo, sua institucionalização não diferiu essencialmente do histórico de outros 

Parques.  

Após sua criação em 1991, apenas em 1993, o primeiro administrador do 

Parque Estadual da Serra da Tiririca tomou posse. Apesar das muitas ações em prol 

da criação do Parque nada realmente relevante em termos de desenvolvimento da 

gestão parece ter sido realizado até o ano 2000. Apenas em 2006 foi iniciado o 

processo de composição formal do primeiro Conselho Consultivo do PESET 

(GIULIANI, 2008). 

O Conselho Consultivo é um colegiado que se faz presente e atua de forma 

integrada com o PESET, que se reúne periodicamente com uma atuação sempre 

presente e num permanente estado de alerta com qualquer atividade que não esteja 

em acordo com os interesses da conservação e preservação do Parque e em 

benefício da sociedade local (INEA, 2012). 

Quanto ao associativismo, todas as comunidades dos bairros do entorno do 

Parque apresentam alguma forma de representatividade, seja por intermédio de 

associação de moradores do próprio bairro ou agregada aos bairros mais próximos. 

Apesar disso, as associações existentes muitas vezes representam apenas uma 
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parcela do bairro, ou o interesse direto de alguns segmentos comunitários. Muitas 

dessas associações não permanecem sempre ativas, havendo momentos mais e 

menos representativos, conforme o perfil da liderança responsável em cada 

momento. 

Previsto pela Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, foram iniciados os 

trabalhos de recriação do Conselho Consultivo do PESET em 2008, possibilitando 

um conselho consolidado nos tempos atuais. A seguir são apresentadas todas as 

instituições que fazem parte do Conselho Consultivo do PESET conforme nomeação 

do Governo do Estado, que participam de suas frequentes reuniões organizadas 

pelo chefe do parque (PESET, 2013). 

 

ABPGA - Associação Brasileira de Perícia e Gestão Ambiental  
ACODUNA - Associação da Comunidade Tradicional do Morro da Peça – Duna 
Grande  
ACOTMA - Associação da Comunidade Tradicional do Morro das Andorinhas  
ACOTEM - Associação da Comunidade Tradicional do Engenho do Mato  
ALPAPI - Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu  
AJAFI - Associação dos Proprietários do Jardim Fazendinha Itaipu  
AMBAPE - Associação dos Moradores do Bairro Peixoto  
AMADARCY - Associação de Amigos do Parque Natural Darcy Ribeiro  
AMARI - Associação de Moradores e Amigos do Recanto de Itaipuaçu  
AMORADA - Associação de Moradores de Morada das Águias  
AMAVAF - Associação de Moradores do Vale Feliz  
AMPLA – Energia e serviços S.A. 
APALMA - Associação de Preservação Ambiental  
Ambiente do Rio de Janeiro  
ASSET - Associação dos Sitiantes Tradicionais da Serra da Tiririca e amigos  
Associação Brasileira de Educadores Nassalistas  
CBMERJ - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – 4 GMAR  
CCM - Conselho Comunitário de Maricá 
CCOB - Conselho Comunitário da Orla da Baia de Niterói  
CNM - Clube Niteroiense de Montanhismo  
CCRON - Conselho Comunitário da Região Oceânica de Niterói  
Creche Comunitária São Bento  
DRM - Departamento de Recursos Minerais   
ECOANDO - Ecologia e Caminhadas  
ECOAR - Instituto de Pesquisas da Ecologia das Aves de Rapina  
GBRAPA - Grupo Brasileiro de Protetores Ambientais  
IBG - Instituto Baia de Guanabara  
IFEC - Instituto Interamericano de Fomento à Educação e Cultura  
IVB - Instituto Vital Brazil  
Jornal Folha do Engenho  
Mania Brasileira Centro Esportivo  
MAI - Museu de Arqueologia de Itaipu  
NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo  
ONG VIDA NOVA  
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil – Niterói  
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil – Maricá  
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PMM - Prefeitura Municipal de Maricá /Secretaria de Meio Ambiente  
RÁDIO OCEÂNICA FM - Associação Rádio Comunitária Serra da Tiririca  
PMN/SMARH - Pref. De Niterói /Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação  
SOAMI - Sociedade de Amigos e Moradores de Itacoatiara  
TERRA BRASILIS - Machado Turismo e Viagens  
TGA - Curso Tecnus Grafite Ambiental  
TURISRIO - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro  
UFF - Universidade Federal Fluminense (PESET, 2013). 

 

 Além da plenária, o Conselho Consultivo também possui Câmaras Técnicas, 

onde os conselheiros são divididos em subgrupos por áreas de atuação, 

dependendo de suas expertises. Atualmente, existem três câmaras técnicas 

frequentemente ativas no Conselho: Turismo e Uso Público, Zona de amortecimento 

e Comunidades tradicionais.  

As reuniões do Conselho podem ser gerais, com temas variados, onde todos 

os conselheiros são convidados a participar, ou, de uma câmara técnica específica, 

quando apenas os conselheiros integrantes da câmara selecionada são convidados. 

Por outro lado, a administração institucional do PESET é formada por um 

corpo de 26 servidores que trabalham efetivamente no PESET, inclusive nos finais 

de semana e feriados, possuindo: um chefe, uma bióloga (subchefe), dezoito 

Guardas Parque, um Técnico Administrativo, um Monitor Ambiental, três 

coordenadores de serviços e uma Auxiliar de serviços gerais (INEA, 2012).  A gestão 

do PESET estrutura-se a partir do fluxograma demonstrado na Figura 9. 

A subdivisão das atividades do corpo de funcionários é a condição ideal para 

o bom desempenho das ações, porém no PESET, como em muitas outras unidades, 

não há servidores suficientes para ocupar todos os serviços propostos, sendo 

necessário que alguns servidores acumulem funções de trabalho, fato agravado pela 

não existência de uma remuneração específica para o desempenho das atribuições 

de chefe de serviços. 
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Figura 9: Organograma atual do PESET 
Fonte: INEA, 2012 

 

Na prática observa-se que essa estrutura de fluxograma não reflete a 

realidade na Unidade. O próprio Plano de Manejo aponta falhas no atual sistema de 

divisão de trabalhos e no fluxograma, que por motivos de falta de efetivo e incentivo 

não pode mudar o fluxograma: 

 
 
O Cronograma apresentado possui algumas falhas de procedimentos 
como as apresentadas a seguir: 
(1) A inserção do Conselho na linha decisória, sendo intermediador 
do chefe da UC e os serviços específicos. Cabe ressaltar que o 
Conselho é consultivo e não Deliberativo. 
(2) O Conselho Técnico científico deve ser atrelado ao Conselho 
Consultivo, mais precisamente a Câmara Temática de Pesquisa, 
onde consultores Add Hoc serão chamados para opinar com suas 
expertises em temas específicos. 
(3) O Serviço de Guarda Parque deve estar na mesma linha 
hierárquica que os demais serviços, pois ele não é uma assessoria e 
sim um serviço subordinado ao Chefe da unidade como todos os 
outros. 
(4) O Sub chefe deverá estar dissociado do chefe, pois possuem 
atividades diferentes e complementares e não sobrepostas, salvo em 
caso de substituições (INEA, 2012. P. 368 - 369). 

 
 

 Feita tais ressalvas, o Plano de Manejo e o PESET, propõe um novo 

fluxograma (Figura 10) com o os cronogramas e as necessidades atuais, ressaltando 
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que o cronograma será viável apenas se houver um incremento de recursos 

humanos capacitados e gratificações que valorizem as responsabilidades dos 

cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano d ejo 

 

Figura 10: Proposta de Estrutura Institucional do PESET 
Fonte: INEA, 2012 

 

 Observa-se que esta estrutura institucional proposta, apresenta-se de forma 

mais coerente por demonstrar a divisões de trabalho da Unidade, pois o conselho 

gestor é um órgão consultivo, e apenas pode auxiliar os administradores nas 

tomadas de decisões. Além disso, o serviço de guarda parque agora está na posição 

correta, devendo subordinação à subchefia do parque, juntamente com os serviços 

de proteção, uso público, manejo e administração. 

Ao analisar as características da estrutura de gestão do PESET, pode-se a 

seguir estudar o potencial financeiro da Unidade, suas fontes de custeio e 

características muitas vezes problemáticas para os servidores de uma UC, 

principalmente para seus administradores.  

 

4.2.2 A atual gestão financeira do PESET 
 

A sustentabilidade financeira das UCs, ou seja, de onde e de que forma são 

provenientes os recursos necessários para a manutenção e desenvolvimento das 

Chefia da Unidade 
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Serviço de                    
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mesmas, é um dos grandes desafios para que seus objetivos realizem-se 

plenamente (GIULIANI, 2008). 

Atualmente o PESET não possui um planejamento financeiro próprio, onde se 

possa prever o quanto irá ser gasto em um futuro próximo, por exemplo, nos 

próximos dois meses na Unidade, ou mesmo quanto vai se gastar e receber nos 

próximos 12 meses (INEA, 2012). 

Segundo o próprio chefe do Parque, Fernando Matias, essa falta de 

planejamento financeiro provoca uma insegurança administrativa, pois não se pode 

programar uma atividade de médio ou longo prazo, dado a incerteza de onde virão 

os recursos, ou mesmo se os recursos existirão.  

O custeio do PESET é dado para atender uma demanda rotineira, como 

contas mensais de fornecedores (telefone, combustível, luz etc). Contudo, para 

muitos gastos imediatos ou emergenciais (conserto de carro, lâmpadas queimadas, 

tinta de impressora, equipamentos quebrados etc) a gestão da Unidade não tem 

recursos de imediato. Por isso, muitas vezes, as contas emergenciais são pagas 

pelos próprios servidores, que posteriormente apresentam a notas fiscais ou recibos 

para reembolso, mas esse pagamento nem sempre é acontece (INEA, 2012). 

O Plano de Manejo, no seu diagnóstico da situação atual do Parque, também 

afirma que alguns projetos ajudam o parque financeiramente, porém com algumas 

ponderações:  

 
 
Projetos Internacionais como o Projeto de Proteção à Mata Atlântica 
do Estado do Rio de Janeiro – PPMA promovem um aporte 
considerável de recursos financeiros para algumas unidades, porém, 
esses recursos não são destinados a atividades de rotinas, os quais, 
os organismos internacionais entendem ser de responsabilidade do 
órgão gestor. O presente plano de manejo está sendo custeado com 
recursos do PPMA, mas sua implementação poderia ser custeada 
apenas de forma parcial (INEA, 2012. P 371). 
 
 

Outra fonte de recursos financeiros muito importantes para o PESET são as 

compensações ambientais que, de acordo com o art. 6º da Lei nº 9.985, de 2000, 

desenvolve e direciona valores destinados às unidades, de acordo com o percentual 

dos custos dos empreendimentos impactantes para as unidades afetadas (ICMBio, 

2013). 
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Segundo a Bióloga e subchefe do PESET Márcia Tavares, todas as verbas de 

compensação ambiental são repassadas diretamente para o INEA, como a AMPLA, 

que possui cabos de energia e construções imobiliárias que atravessam os limites do 

Parque. Contudo, algumas vezes, essa compensação é feita através de doações, 

como: livros, computadores, matérial de escritório e até o reflorestamento, essa 

compensação é feita diretamente ao PESET.  

Essas taxas de compensação podem ser também entendidas como um 

mecanismo de responsabilização dos empreendedores causadores de significativo 

impacto ambiental pelo prejuízo que causam ao meio ambiente. Tais recursos 

podem ser aplicados de acordo com as necessidades dos administradores da 

unidade beneficiada.  

Através dos dados da Diretoria de Administração e Finanças do INEA foi 

calculada uma média mensal de custo para o PESET (Tabela 4), porém, a unidade 

não trabalha com recursos em caixa, as suas contas são remetidas diretamente para 

a sede do INEA que providencia os seus pagamentos. 

 

Tabela 4 - Custo Estimado Mensal do PESET: 
SERVIÇO CUSTO MÉDIO/MÊS 

Telefonia Fixa 

Telefonia Móvel 

Energia Elétrica 

Água 

Banda Larga 

Limpeza 

Segurança 

Jardinagem 

Locação de Veículos 

Combustível 

Manutenção de Veículos 

Motorista 

R$ 252,71 

R$ 14,82 

R$ 170,02 

R$ 737,06 

R$ 0,00 

R$ 4.026,62 

R$ 15.361,08 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 238,74 

R$ 4.489,80 

R$ 0,00 

TOTAL R$ 24.553,79 

Fonte: DIAF/INEA  

 

A tabela 4 demonstra que os principais custos fixos do PESET são: 

segurança (está incluído os salários dos seis vigias efetivos), a manutenção regular 

dos veículos, limpeza (também inclusos os salários) e água, respectivamente em 
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ordem decrescente de gastos. Entretanto, os demais gastos emergências não são 

enviados para o INEA, como relatado anteriormente.  

Não é difícil perceber que o PESET, encontra-se com algumas dificuldades 

nos simples custeios de seus equipamentos de trabalho do dia a dia, que podem 

refletir muito nas premissas iniciais de uma UC.  No efetivo de trabalho, encontra-se 

algumas fraquezas também, mesmo com o novo concurso para guardas parque que 

aumentou consideravelmente a equipe, pois alguns cargos administrativos e de 

serviços ainda devem ser considerados. 

A partir de algumas vulnerabilidades encontradas na gestão do PESET, o 

próximo capítulo pretende estruturar algumas ações e propor planos administrativos 

que desenvolvam a sustentabilidade econômica do Parque. Sempre levando em 

consideração os princípios e objetivos das UCs, de resguardar os ecossistemas, 

desenvolver a comunidade tradicional e local e promover uma visitação segura que 

de bons retornos para todos.  
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5 ALTERNATIVAS DE GESTÃO DO USO PUBLICO PARA O PESET 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentadas algumas forças que o PESET 

possui, como grande potencial turístico, boa localização e uma gestão composta por 

pessoas com vontade de crescer e mudar, por exemplo. E também, foram expostas 

algumas fraquezas recorrentes, como a falta de planejamento futuro, falta de 

recursos para gastos emergenciais e a precariedade em seus recursos humanos. 

Foram também apresentados os modelos de gestão de duas UCs, que 

possuem um sistema de operações e administração já definido e atualizado. Desse 

modo, essas Unidades conseguem uma melhor manutenção da biodiversidade, da 

integração cultural e social com as comunidades do entorno e da visitação. 

Neste capítulo são apresentadas propostas e alternativas para o auxílio da 

gestão do PESET, partindo da verificação da existência de suas fraquezas e forças, 

aliando-se com exemplos de outras UCs brasileiras que passaram pelas mesmas 

dificuldades no passado e hoje são exemplos de gestão.  

Mesmo para instituições nas quais o objetivo não seja gerar lucro, suas 

operações precisam enfrentar o mesmo conjunto de decisões operacionais e 

administrativas. Como por exemplo: produzir seus produtos ou serviços, investir em 

tecnologia, subcontratar algumas de suas atividades, melhorar o desempenho etc. 

(SLACK, 2007). 

De um modo geral, pode-se indicar que os objetivos estratégicos de uma 

organização sem fins lucrativos podem ser mais complexos, pois envolvem 

dimensões políticas, econômicas, sociais e/ou ambientais. Ou seja, as chances das 

decisões e operações ocorrerem em condições de objetivos conflitantes é muito 

maior. Um bom exemplo desse conflito na gestão de uma UC ocorre quando se 

tenta aliar os objetivos ambientais com os de uso público simultaneamente, tendo 

em vista que o aumento da visitação pública causa, muitas vezes, problemas 

ambientais dentro da UC. 

Para estabelecer as diretrizes de uso público dentro das UCs estaduais, foi 

promulgado em 28 de Maio de 2010, o Decreto Nº 42.483. Nele estão consagrados 

certos princípios que preservam a essência da prática do ecoturismo e também a 

prática amadora dos esportes de aventura nos parques geridos pelo INEA. 

Dentre as atividades autorizadas pelo Decreto para serem praticadas nas 

UCs, previstas na Seção II, Art. 5º - são permitidas as seguintes atividades de uso 
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público nos parques estaduais, desde que previstas no plano de manejo da unidade 

em questão: 

 
 
I - visitação para lazer e recreação, 
II - esportes de aventura, 
III - esportes radicais, 
IV - turismo de aventura, 
V - ecoturismo, e 
VI - outras atividades compatíveis com os propósitos e objetivos dos 
parques estaduais, a critério do INEA (RIO DE JANEIRO, 2010. P 6). 
 
 

Também estão previstas regras para a prática comercial de atividades e 

equipamentos de uso público.  

 
 
Art. 16 - Serão admitidos nos parques estaduais, quando previstos no plano 
de manejo, abrigos, campings, restaurantes, lanchonetes e comércio de 
suvenires, bem como a prestação de serviços de transporte, lazer e práticas 
esportivas, quando necessários (RIO DE JANEIRO, 2010. P 7). 
 
 

O INEA permite as mesmas ações e práticas em todas as suas unidades, 

contudo, a gestão de cada UC define as atividades que serão permitidas e 

aplicadas, considerando suas características próprias. Desse modo, a arrecadação 

de algumas prestações de serviços está prevista, cabendo aos gestores da UC 

específica, juntamente com o INEA decidir se a implantação de algumas 

infraestruturas ou cobrança das mesmas terá retorno positivo para ambos. 

O resultado da arrecadação constituirá fonte de receita própria do INEA e 

deverá ser revertido para as unidades de conservação sob sua administração. 

Contudo, existem alternativas para descentralização da gestão dos recursos, que 

serão vistas posteriormente neste capítulo. 

Para a apresentação de propostas e alternativas para a gestão do uso público 

no PESET, deve-se observar a existência de premissas que definam, se no local é 

cabível de se construir ou aplicar estruturas e equipamentos de suporte ao uso 

público, entre eles existem: a fragilidade do ambiente, as características do atrativo, 

o fluxo estimado de visitação, o perfil do visitante, a apresentação da paisagem, 

entre outros (INEA, 2013). 

A seguir são expostas as propostas desenvolvidas relativas aos estudos 

realizados no PESET e das suas potencialidades. Tais propostas são apenas 
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sugestões de alternativas que a gestão do Parque poderá aderir ou não, 

dependendo de suas condições de operacionalização.  

 

5.1 PROPOSTAS PARA A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO  

 

Todas as propostas a seguir foram formuladas considerando as dificuldades 

de gestão e as potencialidades de lazer que o PESET se encontra atualmente.  

 

PROPOSTA 1 – Taxa para as atividades de montanhismo remuneradas 

O montanhismo é uma prática esportiva e de lazer que se caracteriza por ser 

praticado em montanhas e elevações rochosas, por meio de caminhadas ou 

escaladas, com diferentes graus de dificuldade e tempos de duração. 

Deve-se ter cuidado com o termo “montanhismo”, pois abrange as seguintes 

atividades e suas práticas derivadas: caminhadas em montanha (de curta e longa 

distância); escalada em rocha (esportiva e tradicional); escalada em gelo e neve; alta 

montanha; ‘bouldering’ e escalada em muros artificiais (FEMERJ, 2013). 

A maior parte dos montanhistas atualmente possui grande respeito pelas 

áreas protegidas onde praticam seu esporte. Contudo, a abertura de vias de 

escalada e a prática do esporte sem um devido controle pode causar danos ao meio 

que está inserido. 

Muitas escolas ou guias de montanhismo ou escalada hoje preferem atuar 

dentro de UCs, por ser um local seguro, de fácil acesso e geralmente possuir uma 

boa infraestrutura de apoio ao visitante.  

Isto ocorre no PESET, onde escolas ou guias de escalada levam muitos 

visitantes, semanalmente ao Parque, para usufruírem dos preciosos espaços 

oferecidos. Muitas vezes as aulas são cobradas por parte dos instrutores, que obtém 

uma remuneração regular por seus serviços realizados dentro dos limites do Parque 

sem, no entanto, reverter nenhuma parte desse rendimento para a gestão do 

Parque. 

O PESET por sua vez, acaba sendo responsável por qualquer acidente dentro 

dos seus limites, sofrendo com o impacto causado pelo uso público além de 

disponibilizar sua infraestrutura para atendê-los, sem receber qualquer benefício por 

isso. Tal atividade acaba fugindo das premissas e objetivos de uma UC, de 

satisfazer os interesses da comunidade local, visitantes e ecossistemas, uma vez 
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que as escolas de montanhismo não devem ser consideradas visitantes comuns, já 

que estão praticando uma atividade remunerada dentro do PESET. 

Nesse contexto, propõe se à gestão do PESET, a cobrança de uma taxa 

proporcional às atividades exercidas pelas escolas ou entidades de montanhismo, 

que estão sendo remuneradas para os serviços que oferecem, utilizando-se da 

natureza do Parque e, algumas vezes, degradando o espaço. 

É importante esclarecer que os praticantes de montanhismo comuns, que não 

exercem atividades remuneradas dentro do PESET, não devem estar inclusos nesta 

taxa cobrada. 

 

PROPOSTA 2 – Taxa para ingresso de grupos de visitantes guiados por 
profissionais remunerados 

Da mesma maneira que as escolas de montanhismo, existem agências ou 

empresas turísticas, que incluem o PESET em seus roteiros, levando muitos novos 

visitantes, beneficiando muitas vezes a Unidade, pois acaba criando uma forma de 

reconhecimento e divulgação dos atrativos do Parque. 

Por sua vez, nestas visitas constantes a probabilidade de ocorrer acidentes 

acaba aumentando, assim como a degradação da natureza. Para diminuir tais 

impactos, a gestão do Parque solicita para ser comunicada quando o número do 

grupo de visitantes é muito grande, seja ele encaminhado por agencias, grupos 

turísticos, pesquisadores ou grupos escolares. Com isso, o PESET consegue 

preparar-se previamente para recebê-los de forma adequada. 

Entendendo que essas empresas estão sendo remuneradas pelos visitantes 

que as contratam, propõe-se a cobrança de uma taxa, para as atividades turísticas 

onde a pessoa física ou jurídica está recebendo remuneração para usufruir das 

áreas e infraestrutura da Unidade, principalmente nos casos, de grupos de visitantes 

guiados por profissionais ou empresas remuneradas. 

 

PROPOSTA 3 – Cobrança pelo transporte entre as áreas e atrativos do Parque 

Como foi observado na Figura 5 (Capítulo 3), o PESET é uma unidade de 

conservação que apresenta seu território de forma alongada, com diversos pontos 

de entrada, para as diferentes trilhas e atrativos. Como por exemplo, as trilhas da 

Enseada do Bananal e Costão, que estão localizadas na subsede de Itacoatiara, o 

Mirante de Itaipuaçu situado na serra entre os bairros de Itacoatiara e Itaipuaçu, a 
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trilha do Córrego dos Colibris que fica em uma porção separada do restante do 

Parque, o Caminho Darwin que está mais afastado, no Bairro do Engenho do Mato e 

a sede que fica no Bairro do Recanto. 

Pode-se considerar também a nova área agregada, a Reserva Municipal 

Darcy Ribeiro, que em 2012 foi anexada ao PESET e as áreas de entorno que 

também fazem parte do Parque como algumas praias e lagoas.  

Esta proposta deverá focar sua atenção em disponibilizar transporte para os 

visitantes que desejam transitar por mais de um atrativo do PESET ou seu entorno. 

A Unidade disponibilizaria transporte pago para os visitantes que desejam visitar 

mais de um atrativo em um dia, ou às pessoas que desejarem visitar outros atrativos 

mais distantes, principalmente aqueles de difícil acesso por transporte público. 

O Mirante de Itaipuaçu, juntamente com a trilha do Alto Mourão são um dos 

exemplos de atrativo de difícil acesso no PESET, pois ficam no alto de uma pequena 

serra, onde o transporte público é precário. Consequentemente a grande maioria 

dos visitantes que frequentam essa área hoje, usam seus transportes particulares. 

A gestão do PESET poderia disponibilizar ou realizar uma parceria com uma 

empresa privada para realizar esse tipo de serviço. Provavelmente veículos com 

capacidade média e tração nas quatro rodas poderão atender à demanda. Além 

disso, deverá ser definida a regularidade e os horários em que o transporte estaria 

disponível para os visitantes. 

O transporte deverá ser feito em um trajeto definido e aumentar sua 

regularidade conforme os horários, dias da semana ou épocas do ano em que a 

demanda de visitantes aumenta muito, como no final da tarde, finais de semana, na 

temporada de verão ou férias escolares, respectivamente.  

 

PROPOSTA 4 – Visitas guiadas no PESET 

Além de receber grupos de turistas, pesquisadores e escolas, o PESET 

poderia organizar suas próprias visitas guiadas para os visitantes. Disponibilizando 

guias para tours históricos, culturais, de interpretação das paisagens e até tours 

específicos para estudantes das áreas de Geografia, Biologia e Turismo, por 

exemplo. 

A disponibilidade de guias e a operacionalização desta proposta poderiam 

também ser operadas por uma empresa privada, contratada a partir de um processo 

público, ou pela disponibilidade de funcionários do próprio Parque. Alguns tours 
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poderiam utilizar-se também da proposta de transporte entre os atrativos para 

fazerem Tours mais completos. 

As visitas guiadas poderão ser pagas por pessoa, e devem ser propostos 

descontos para idosos, crianças, grupos escolares e moradores da região, conforme 

a legislação prevê. 

 

PROPOSTA 5 – Taxa de uso a sanitários 

Como visto no capítulo 4, a grande maioria dos visitantes da Unidade se 

concentram na Subsede de Itacoatiara, entrada paras as trilhas do Costão e 

Bananal. Cabe destacar que a subsede possui um centro de visitantes pequeno e 

uma infraestrutura precária em comparação ao número de visitantes que o acessa 

todos os dias. 

Grande parte dos visitantes, ao terminar a trilha, sente a necessidade de 

utilizar um sanitário. Porém, a subsede não oferece essa infraestrutura atualmente, e 

o visitante deve procurar um sanitário a metros consideráveis do Parque, já que não 

existe um estabelecimento comercial muito próximo com banheiros. Na subsede, 

existe um banheiro muito pequeno, destinado ao uso exclusivo dos funcionários.  

Diante desse cenário atual, propõe-se a construção de um sanitário maior na 

subsede de Itacoatiara, e que esteja frequentemente limpo. Propõe-se ainda a 

cobrança de uma pequena taxa, para a utilização desses novos banheiros, mesmo 

como um valor simbólico que o visitante poderá estar contribuindo com o PESET.  

Vale ressaltar, que em muitos atrativos conhecidos e de grande porte situados 

em diversas partes do planeta, são cobradas taxas para a utilização de banheiros, 

principalmente na Europa. 

 

PROPOSTA 6 – Centro de visitantes, loja de lembranças e aluguel de bicicletas 
no Caminho Darwin. 

Localizado dentro do Caminho Darwin no bairro do Engenho do mato, o 

Verdejantes é uma construção onde funcionava um antigo restaurante, que foi 

desapropriado amigavelmente nos últimos anos.  

A estrutura do restaurante não foi destruída e ainda encontra-se em boas 

condições, tendo sido reformada recentemente e hoje é utilizada como uma 

infraestrutura de apoio, como um centro de visitantes, que inclui algumas 
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exposições, apresentando sobre a passagem de Darwin na área onde é hoje o 

PESET. 

Além do espaço do antigo restaurante Verdejantes, existem três propriedades 

em processo de desapropriação na trilha, que também podem ser utilizadas como 

apoio ao uso público futuramente. 

Os atrativos que vendem suvenires próprios possuem um bom retorno de 

benefícios e são muito utilizados em atrativos turísticos em todo o mundo, os 

benefícios que retornam podem ser variados: como formas de divulgação, 

pertencimento e até propaganda.  

Uma pequena loja de suvenires de objetos e lembranças que fazem memória 

ao PESET poderia ser instalada no espaço. Entre os artigos que poderão ser 

comercializados podem estar: artesanatos feitos pelas comunidades locais, 

souvenires que contenham a logo ou o nome do Parque e até manifestações 

culturais de artistas locais, com as paisagens, fauna e flora que o PESET apresenta. 

A venda de souvenires não teria como principal objetivo arrecadar fundos, 

mas para causar um sentimento de pertencimento, fazer o visitante lembrar-se da 

Unidade ao olhar para o objeto, tangibilizando os serviços prestados no Parque.  

Outra forma interessante de utilizar os espaços desapropriados, seria 

proporcionar o serviço de aluguel de bicicletas para o excelente espaço que o 

Caminho Darwin oferece para esse tipo de passeio: a trilha é aberta, com o solo 

apropriado e não possui ladeiras muito íngremes. 

 

PROPOSTA 7 – Arvorismo no Caminho Darwin 

O arvorismo é uma atividade recente, muito utilizada em UCs, que consiste na 

travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes 

tipos de obstáculos como escadas, pontes suspensas, tirolesas e outras atividades 

que podem ser criadas. 

O caminho Darwin também pode proporcionar um excelente espaço para a 

instalação de uma estrutura de arvorismo. Tal atividade não prejudicaria a natureza 

e ainda poderia consolidar-se como um bom atrativo para a área do Caminho 

Darwin.  

Para a instalação e administração das atividades de arvorismo, propõe-se 

uma parceria com uma empresa privada. Pois os custos de instalação, manutenção 

de equipamentos e contratação de funcionário para operarem, seriam bastante altos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontes_suspensas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tirolesa
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Desse modo a empresa, juntamente com o Parque, poderia montar um sistema de 

cobrança para a utilização deste equipamento de recreação. 

 

PROPOSTA 8 – Aluguel de Stand Up na Lagoa de Itaipu  

O Stand Up é conhecido como uma forma antiga de surfe. Surgiu quando os 

instrutores de surfe, para poderem auxiliar e visualizar melhor seus alunos dentro da 

água, ficavam todo tempo em pé em suas respectivas pranchas, utilizando-se de um 

remo para conseguir o equilíbrio necessário. Com o passar dos anos o esporte 

cresceu, e hoje é muito comum encontra-lo no Brasil.  

A lagoa de Itaipu possui um interessante potencial para atividades de lazer, 

principalmente agora que existem muitos projetos e mutirões para sua limpeza 

altamente necessária para a recuperação de suas águas limpas. Segundo a 

coordenadora de uso público do PESET, a Lagoa hoje está própria para o banho. 

Esta proposta visa disponibilizar o aluguel e possíveis instrutores da 

modalidade na lagoa de Itaipu. Tal logística também pode ser incorporada com 

atividades que utilizem sistemas operacionais semelhantes, no qual poderiam ser 

instalados pedalinhos ou outros esportes aquáticos. 

 

5.2 ALTERNATIVAS DE GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS TAXAS 
PROPOSTAS 

 

Os PARNAs são uma categoria de UC em que a área reservada ao uso 

público é apenas uma pequena parcela da área total protegida. Por isso, as equipes 

gestores de UCs não podem preocupar se apenas com o uso público. A partir disso, 

pode-se pensar em parcerias, a serem feitas com agentes da iniciativa privada 

juntamente com os órgãos públicos envolvidos. 

Como forma de estimular a visitação nos PARNAs, alguns autores brasileiros 

defendem a terceirização dos serviços turísticos como estratégia de 

desenvolvimento sustentável. 

A divisão do gerenciamento da parte de uso público entre iniciativa publica e 

privada, é uma boa saída para garantir a conservação e os objetivos em que estão 

inseridas as UCs. A iniciativa privada, por sua vez, poderia cobrar pelos bens e 

serviços que as UCs oferecem na área em que opera o uso público (PASQUALI, 

2006). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Surfe
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Como foi visto no Capítulo 3, o PNI é um dos parques que funciona como 

exemplo de gestão em parceria publico privada internacionalmente, como revela a 

reportagem de 2004, do Portal das Cataratas: 

 
 
O ministro do Meio Ambiente da Áustria, Josef Pröll, ficou 
entusiasmado com o modelo de gestão do Parque Nacional do 
Iguaçu. Pröll assumirá em 2006 o Ministério do Meio Ambiente da 
União Européia e veio ao Brasil buscar subsídios para um programa 
de parques nacionais voltado ao ecoturismo. Modelo pode ser 
adotado na Europa (PORTAL DAS CATARATAS, 2013).  
 
 

Os modelos de gestões atuais, geridos pelos órgãos públicos acabam 

possuindo muitas restrições: com algumas ideologias antigas e sem um debate mais 

amplo, pouca divulgação e muitas vezes pouca valorização de seus espaços e 

potenciais turísticos. 

Grande parte das propostas de gestão e implantação de equipamentos para o 

uso públicos deste capítulo, contam com a parceria publico privada para facilitar à 

injeção de recursos financeiros, a problemática dos recursos humanos, flexibilidade 

de tomadas de decisões e ainda aumenta a oferta de emprego para os moradores 

do entorno da Unidade. 

Lembrando que as UCs enfrentam dificuldades para instalar estruturas ou 

reformar equipamentos dentro de suas áreas de proteção, apresenta-se a seguir, o 

que dependerá para instalação de estruturas e equipamentos, na seção V do 

Decreto que regra o uso público nas UCs: 

 
 
I – a fragilidade do ambiente;  
II – as características do atrativo;  
III – o fluxo estimado de visitação;  
IV – os materiais e técnicas que melhor se adequem à situação específica;  
V – o perfil do visitante;  
VI – a preservação da paisagem; e 
VII – outros fatores relevantes para o caso concreto (RIO DE JANEIRO, 
2010 P. 6-7). 
 
 

As propostas anteriores apresentadas poderão ser de difícil implantação se 

forem mantidos os modelos de gestão atuais do PESET. Porém, com a adoção de 

parcerias por concessão8 com as iniciativas privadas, a gestão do Parque poderá ter 

maior flexibilidade em suas decisões, custos de transação menores na implantação 

                                                           
8
 Concessão é o contrato entre a administração pública e uma empresa particular, pelo qual o 

governo transfere ao segundo a execução de um serviço público, em regime de monopólio ou não. 
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de equipamentos e serviços e ainda, teria disponível maior capacidade de recursos 

humanos, já que uma empresa privada tem maior facilidade na contratação de 

servidores específicos. 

A aceleração da disponibilização da infraestrutura também é um aspecto 

importante das parcerias público privadas, permitindo ao setor público despesas de 

capital inicial num fluxo contínuo de pagamentos do serviço ao longo do contrato. 

Isso permite que os projetos possam avançar mesmo quando a disponibilidade de 

capital público seja pequena (PASQUALI, 2006). 

As parcerias entre governo e empresas privadas não é só visto em UCs, 

sendo encontrado também em gestões hospitalares, rodovias, pedágios, etc. As 

parcerias podem ocorrer entre qualquer entidade privada (empresas privadas), 

Organização Não Governamental (ONG) ou Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP)9 e o governo federal, estadual ou municipal. Geralmente 

a empresa oferece um serviço de infraestrutura para a organização governamental. 

A remuneração para empresa pode ser feita de diferentes maneiras, podendo 

ser realizada a partir de tarifas cobradas diretamente aos usuários e/ou também 

pode ser feito o pagamento direto pelo órgão público. Neste caso, o órgão público 

gestor seria o INEA. 

Pode-se citar novamente o PNI, que possui contratos com empresas por 

tempo limitado (a maioria por 10 anos) e todas as estruturas implantadas são 

incorporadas ao parque. A reportagem publicada pela revista Exame de 2006, 

explica de forma clara as parcerias com empresas privadas que a Unidade possuía: 

 
 
Cataratas do Iguaçu S/A - Administra o centro de recepção dos visitantes, 
na entrada do parque e os transporta num ônibus especial por dentro do 
parque. Também é responsável por restaurante, lanchonetes e lojas de 
souvenires. É concessionária desde 2000. 
Macuco Ecoaventura - Este concessionário começou seu trabalho em 
2003 e oferece aos turistas passeios por trilhas nas quais se pode observar 
muitos dos animais que vivem no parque como cotias, veados, gambás, 
graxains, lagartos, etc. 
Cânion Iguaçu - Também começou em 2003 e oferece diversos esportes 
de aventura e radicais dentro do parque. 
Helisul - Oferece sobrevoos de helicóptero sobre o parque e as cataratas. 
Macuco Safári - Oferece passeios de bote no rio, passando bem próximo 
às cataratas. 

                                                           
9
 OSCIP é um título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o 

aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos. Criadas 
por iniciativa privada, que obtêm um certificado emitido pelo poder público federal ao comprovar o 
cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de transparência 
administrativas (SEBRAE, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Justi%C3%A7a_(Brasil)
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Tropical das Cataratas - O hotel cuja licitação deve acontecer no final de 
junho de 2006 (EXAME, 2006). 
 
 

O PNI é a primeira Unidade do Brasil a ter concessões de serviços para a 

iniciativa privada. Além disso, é também o Parque que mais recebem visitantes e 

consequentemente a maior arrecadação do Brasil. Com a cobrança de ingressos e o 

dinheiro arrecadado com as concessões de infraestrutura de transportes e serviços, 

fatura cerca de 10 milhões de reais por ano (EXAME, 2006). 

O hotel Tropical das Cataratas, é a única concessão em que o valor da 

arrecadação é dividido entre o ICMBio e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 

O dinheiro arrecadado com as demais concessões vai diretamente para os cofres do 

ICMBio. 

É claro que não se espera que o PESET tenha os mesmos números de 

visitantes que o PNI, mas para qualquer projeto de propostas, é importante ter 

exemplos claros que deram certo, principalmente em território nacional. Como 

também é o caso do PEIb, que possui parcerias com a iniciativa privada, com seu 

restaurante e a sua loja se souvenires.   

Tendo em vista também os mega eventos esportivos que estão para 

acontecer no Rio de Janeiro e no Brasil, o PESET deve se preparar para um 

aumento considerável de turistas e visitantes. Dessa maneira, propõem-se três 

alternativas para a parceria com as empresas contratadas (Propostas anteriores), 

assim como o direcionamento dos recursos arrecadados. 

A primeira e a mais simples alternativa para a gestão e direcionamento dos 

recursos arrecadados, seria o repasse diretamente para o INEA, subtraindo a 

porcentagem acordada por contrato, que deve ficar com a empresa parceira. Como 

acontece com a maioria das concessões no PNI. 

A segunda proposta seria uma parceria como terceirização, onde a maior 

parte ou o total dos lucros ficasse com a empresa, em contrapartida a empresa 

privada forneceria serviços regulares e/ou de necessidade do PESET. Como por 

exemplo, a contratação de vigias em alguns locais do parque, a construção e 

administração de banheiros em alguns locais ou a aplicação de alguma outra 

infraestrutura de apoio ao uso público, entre outros exemplos que forneçam ajuda a 

gestão do PESET. 
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Esse caso também pode acontecer como no PEIb, onde o restaurante e a loja 

e suvenires ficam com os lucros de seus serviços, mas pagam uma espécie de 

aluguel por estarem atuando nas áreas do parque. 

A terceira alternativa é baseada no repasse dos recursos para ONGS, 

OSCIPS ou alguma associação que esteja diretamente ligada ao PESET, que ficaria 

como administradora dos recursos arrecadados pelas empresas privadas. Dessa 

maneira seria feito um acordo de divisão dos recursos e a ONG, OSCIPS ou 

associação reverteriam esses recursos para as necessidades do PESET. 

Dentro desta perspectiva se fez necessário identificar estratégias de 

operações alternativas, que permitissem a entrada de novos recursos e 

consequentemente a realização das intervenções necessárias para permitir e abrigar 

o crescimento do uso público no PESET. 

As propostas conservam a intenção de contribuir no ordenamento e a 

otimização da utilização dos atrativos, da capacidade já existente e a construção de 

novas estruturas que permitam uma maior qualidade da experiência do visitante, 

gerando maiores contribuições destinadas a conservação e manutenção das áreas 

do Parque.   
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar a relação conflitante do turismo e a 

preservação de áreas protegidas, bem como estudar tal relação inserida no 

ambiente do PESET. Para contextualizar o estudo e facilitar a sua compreensão dos 

leitores, o desenvolvimento da problemática foi estruturado de forma a integrar as 

seguintes variáveis: turismo, áreas protegidas, gestão e lazer em unidades de 

conservação. 

Nesse sentido, buscou-se analisar o potencial de lazer e recreação 

encontrados no PESET, assim como estudar sua atual forma de gestão. A partir 

disso, foram apresentadas algumas alternativas de gestão do uso público do 

PESET, passiveis de promoverem reais benefícios para o Parque. 

As análises e propostas foram categoricamente baseadas nas três premissas 

das unidades de proteção integral: preservar o meio ambiente em que estão 

inseridas, contribuir de alguma maneira para a comunidade e moradores do entorno 

e por fim, promover uma visitação sustentável em seu território.  

Os subsídios utilizados para alcançar os objetivos deste trabalho foram 

assertivos, ao ressaltar as características e fontes de lazer do PESET e analisar 

exemplos de modelos de gestão em outras UCs brasileiras. Em seguida, foi proposto 

um estudo de valoração econômica ambiental e apresentadas alternativas para a 

gestão atual do Parque. 

As hipóteses de que o PESET é um excelente espaço para a prática de 

atividades de recreação foi confirmada, assim como a aceitação de tais atividades 

por parte do seu público e da sua gestão. Contudo, não se pode confirmar com 

absoluta certeza, se as propostas sugeridas irão ser utilizadas ou totalmente 

adequadas para o Parque, uma vez que dependem da sua aceitação por parte do 

INEA e das empresas privadas. Além disso, algumas propostas dependem também 

da aprovação de alguns projetos de lei, que se encontram em estudos e análises na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e no próprio INEA. 

Este trabalho acadêmico teve como objetivo geral, estudar modelos de gestão 

para o PESET, de forma que possibilite sua sustentabilidade econômica. Desse 

modo foram apresentadas sugestões para a melhoria da gestão do uso público da 

Unidade sem, entretanto, aprofundar-se nas questões operacionais que serão 

necessárias para a implementação das mesmas.  
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As alternativas de gestão apresentadas foram apoiadas pelos objetivos 

específicos, também atingidos pelo trabalho: a) realização do inventário de todas as 

atividades de lazer e recreação que são praticadas e que poderão ser implantadas 

no PESET; b) identificação das atividades que poderão ser fontes geradoras de 

recursos pro Parque; c) desenvolvimento de estudos sobre as experiências de 

gestão do uso público que já se encontram em prática, em algumas UCs brasileiras, 

como o PEIb e PNI; d) proposição de um modelo de gestão sustentável para os 

recursos arrecadados com as atividades e taxas de serviços identificadas.  

Nesse contexto, espera-se que esse trabalho também atue como 

disseminador de idealizações, de forma que melhore a comunicação entre a gestão 

do PESET e as empresas privadas, principalmente empresas locais, que muitas 

vezes podem ter interesses em comum aos da Unidade. 

Em função da expectativa do crescimento do número de visitantes que o 

PESET apresenta hoje, dado aos grandes eventos que acontecerão a partir de 2014 

na cidade do Rio de janeiro, devem-se desenvolver ações de gestão para aproveitar 

tais oportunidades. O Parque, por sua localização, acessibilidade e características 

ambientais tem sido muito demandado para visitação e muitos olhares estão 

voltados para o seu potencial turístico, o que deve ser transformado em um fator que 

contribua para a sua preservação, evitando-se possíveis impactos negativos. 

As análises mostram que o PESET já vem recebendo mais investimentos do 

governo do estado para projetos concentrados em seus limites. Por isso, entende-se 

ser o momento certo de começar a atrair empresas e apresentar seus planos e 

projetos para que sejam constituídas novas parcerias para a sua gestão.  

Analisando o padrão sustentável, existe a necessidade de uma mudança de 

paradigma, cujo principal eixo é a busca da sustentabilidade, compreendida como a 

capacidade das gerações presentes alcançarem suas necessidades habituais, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras. A valorização de recursos naturais 

é uma grande ferramenta de auxilio deste desenvolvimento. A operacionalização da 

sustentabilidade e a efetiva valoração econômica pra recursos ambientais são os 

grandes desafios para a atualidade e para os próximos anos.  

Por este conjunto de aspectos, o engrandecimento econômico de UCs, 

localizadas em regiões prósperas, como o PESET, não pode ser verificada se não 

houver um levantamento que aborde a complexidade dos recursos e serviços 

ambientais presentes.  
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Com as propostas deste trabalho, visando valorizar todos os aspectos que 

envolvem o PESET, desde os seus servidores, seus visitantes, os moradores do 

entorno, seu ecossistema, entre outros, este trabalho busca cumprir o papel de 

analisar e pesquisar maneiras dessa valorização acontecer. 

Finalizando os estudos, concluiu-se, que apesar de alguns problemas que 

acontecem regularmente hoje no PESET, (recursos humanos, econômico e o de 

pressões imobiliárias), a Unidade se encontra em ascensão de investimentos e 

visitação. Desse modo, foi feita uma síntese das análises dos fatores internos e 

externos que podem influenciar na gestão e tomada de decisões do PESET.  

A Identificação de elementos chave para a gestão da Unidade, que 

demonstrou onde estabelecer prioridades de atuação. Foi feita também uma 

preparação estratégica, demonstrando os riscos e os problemas a resolver, para 

assim aproveitar ao máximo as oportunidades que o PESET hoje encontra, devido a 

diversas circunstâncias citadas no trabalho. 

Por fim, conclui-se, que o Parque Estadual da Serra da Tiririca possui grande 

potencial turístico e uma importante perspectiva para o crescimento do seu número 

de visitantes. Acredita-se que a adoção das alternativas apresentadas neste trabalho 

irá ajudar a gestão do Parque a proteger o patrimônio natural, histórico-cultural e 

seus recursos cênicos contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. E 

em longo prazo, o PESET poderá tornar-se também, um modelo em gestão de UC 

no Brasil, conciliando a conservação dos ecossistemas com o ecoturismo, atividades 

científicas e educacionais. 
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista semi estruturada10  

 

 
- Em que estágio se encontra o plano de manejo? Qual a previsão para o mesmo 

começar a ser implantado? 

- Como ficam as novas áreas incorporadas ao Parque que não foram tratadas no 

desenvolvimento do Plano de Manejo pela empresa contratada? 

- Como ocorre a visitação nas áreas novas incorporadas? Elas estão abertas à 

visitação ou não? 

- O numero de visitantes no Parque é 75 000/ano mesmo? Como é feita essa 

contagem? 

- Que tipo de equipamentos de lazer e recreação são possíveis de ser instalados no 

Parque respeitando as normas de manejo? 

- É possível um tipo de contrato de concessão de uso e gestão de equipamentos de 

lazer e recreação no PESET, onde a concessionária não tenha que repassar parte 

do valor arrecado para o INEA mas sim reinvestir esse valor na manutenção de 

algum serviço do Parque? 

- Quais são os recursos humanos com os quais a gestão do Parque conta 

atualmente?  Quantos são efetivos (contratados pelo INEA) e quantos são 

terceirizados e ou contratados pela ONG? 

- Qual a possibilidade ou restrições para realização de obras na subsede de 

Itacoatiara direcionadas para melhorar e ampliar o serviço de recepção de 

visitantes? 

- Como é a gestão financeira do PESET? Se precisar consertar o carro ou quebrar 

alguma coisa, o que deve ser feito? 

- Quais as verbas de compensação ambiental que o Parque recebe? Como esses 

recursos chegam (se chegam) ao Parque? 

- Existem outras fontes de receita além das taxas de compensação ambiental? 

- Caberia uma câmara técnica de capitação de recursos? 

- É possível os recursos captados pela Câmara  Técnica sejam administrados 

diretamente por  algum parceiro do Parque, sem interferência do INEA?  

- Perguntar sobre a minuta de 2009 do INEA, sobre o uso publico, foi aprovada? 

 

                                                           
10

  Roteiro da entrevista realizada com a subchefe e a coordenadora de uso público do PESET. 


